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হাসির ফোয়ারা! অশ্রর মুক্তামাল! ! বীরদ্বের বীধ্যবান | 

প্রসিদ্ধ জনতা অপেরার গৌরবাঞ্জলি 
শ্ত্রীসভাাপ্রকাশ দত্ত চিত 
রহুস্যঘন এতিহামিক নাটক 

অলি-ল্বাতলম্তর 
রাজা সমরসিংহের রহম্যঘন মৃত্যুর পর নাটকের শুরু । শেষ তার 

কোথায় তারই বাস্তব চিত্র এই নাটক। প্রভুক্রোহী প্রতাপনারায়ণ বসলেন 
সমরলসিংহের সিংহাসনে, কালীকিংকরের অত্যাচারে জেগে উঠলো আর্ত" 
হাহাকার। মহারাণী মহাশ্বেতা কন্যু! কৃষ্ণা! সহ হলেন বনবাসিনী, রাজ- 
কবি শিবশেখরের হৃত্যার প্রতিশোধ নিতে ন্যায়ের দণ্ড হাতে নিয়ে 

এগিয়ে এলে ছল্পবেশী বিপ্রহী পাগলা পিশাচ । কে এই পাগল! পিশাচ? 
আর কেনই বা বেধে উঠলে। মোগল-পাঠানের তুমুল যুদ্ধ এবং তারই 
সঙ্ধে মিশে আছে একই পুরুষকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণা ও কাবেরীর প্রেম। 

কে পেল তার প্রিয়তমকে? আর কার হলে অগ্নি-বাসর? পড়ুন 
আনন্দ পাবেন, অতিনয়ে আসবে তৃপ্তি, শোনালেও শাস্তি । মূল্য তিন টাঃ 
আহ্বান প্রীকানাইলাল নাথ রুচিত নূতন গ্রতিহাসিক নাটক। 

নিউ রয়েল ধীপাপাণি অপেরায় অভিনয় হইতেছে । 

তারতের বুক থেকে হারিয়ে যাওয়া আরবের প্রাসাদে আরব-বাদশ! 
হিজ্জাজের লেহের শৃঙ্খলে বন্দিনী জুমেলারূপী জয়ার প্রতি ভারতের 
মার্টির আহ্বান, আর একদিকে আরবী বণিক হাসান আলির অত্যাচার 
থেকে, জন্মভূমি ভারতের যাটিতে ভারতীয় নারী অরুণার সম্রম রাখতে 
খ্বদেশবাসীর প্রতি সিন্ধু-অধিপতি রাণ। দাহিরের আহ্বান। কিন্তু এই 
আহ্বানে কেউ কি সাড়া দিয়েছিল? ভারতের মেয়ে জয়! আবার কি 
একদিন তার জন্মদাতা ডুক্গশী পাগলার বুকে ফিরে আসতে পেরেছিল ? 
ভারতীয় নারী অরুণার সম্ভ্রম রাখতে রাণ। দ্রাহিরের আকুল আহ্বান 

কোনদিন কি সফল হয়েছিল ? পড়ুন, সমস্যার সমাধান হবে। মূল্য ৩টাঁকা 
- স্পা শী শিট বাশি শপী্পীীিা শশী 

0দ সাহছিভয কুটীর--€, রুপানাথ লেন, কলিকাতা-& | 

শ্রীপঞ্চানন দে কর্তৃক প্রকাশিত । ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস, ১৯।এ।এইচ।২, 
গোয়াবাগান স্টাট হইতে শ্রানিমাইচরণ ঘোষ কতৃক মুক্তিত। 
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পরম দেবতা পিতৃদেব 

স্বীয় মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের 
পবিত্র স্মৃতির উদ্বেশ্ঠে__ 

আমার শ্রদ্ধাধ্য “কংকাবতীর ঘাট” 

নিবেদন করিলাম । 

পিত। স্বর্গ, পিতা ধন্ম, পিতাহি পরমন্তুপঃ। 

পিতরি প্রতিমাপনে প্রিয়ন্তে সর্বদেবত ॥ 

দীন সেবক-_ 

অতুলকষ। 



রক্তের প্লাবন! অশ্রুর তরঙ্গ ! বেদনার উদ্নিমালা || 

ভারতী অপেরার বিজয় বৈজয়ন্তী 
শ্রীনন্দঢগাপাল রাক্সচ্চীধুরীর 

অশ্রুসিক্ত এতিহাসিক নাটক 

শভশুএু-াদভল 
পাবনা জেলার পোতাজিয়ারের মাটিতে মঘদুম শাহ আর মমতাজ 

দুইটি ভ্রাতাতগ্রী হুদুর বোগদাদের তপ্ত বালুর দেশ থেকে এসেছিলেন 
এদেশে ইসলাম ধর্মের মিম প্রচারে । কিন্তু বাংলার মাটির মায়ায় আবদ্ধ 
হয়ে গ্রহণ করলেন তালুকদারী। সেই হিন্দু মুসলমানের [বরোধপূর্ণ 
পোতাজিয়ারে আগ্রাণ চেষ্টায় তারা ছুই ধর্মের সমন্বয়ে একট শক্তিমান 
গোঠীর প্রতিষ্টা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শয়তানি চক্রে তাদের সে 
চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল, যার পরিণামে হিন্দু-মুসলমানের যুদ্ধ, হানাহানি, 
রক্তের প্রাবন স্ষ্টি। প্রেমের পূজায় আত্মবলি দিয়ে ধামিক মুসলমান 
ভ্রাতাতগ্নী বাঙালীদের কাছ থেকে পেয়েছিল ষে মর্সাস্তিক আঘাত, তারই 
পরিসমাপ্চিতে ঝরে পড়েছিল তাদের চোখ থেকে ধারায় ধারায় 
অশ্ঞজবাদল। মৃল্য-_তিন টাক]। 
চম্পানদীর সথপ্রসিদ্ধ জনতা অপেরায় সগৌরবে চার 

" শ্রগোপীপদ শ রচিত মর্মম্পর্ণী কাল্পনিক নাটক, 
ঘে পুণ্য-সলিলার গর্ভে হিন্দু আর মুসলমান পাশাপাশি অবগাহন আ্বানে, 
সিষ্চতায়-পরিপূর্ণ দ্েহমনে ঢেলে দিয়ে আসে স্বীয় দেবতার উদ্দেগ্রে শ্রদ্ধার 
অঞ্জলি-কেমন ক'রে সেখানে হারিয়ে যায় পতিত্রত। পল্লীকুলবধূর স্বপ্রে- 
ভর! দিনগুলি? কেমন ক'রে ছুটে আসে সশস্ত্রবাহিনী নিয়ে পররাজ্য- 
লোলুপ কামান্ধ বাহারা-স্থলতান সৈয়দ আলি? কার চক্রান্তে ? মাধবের-_ 
না! হোসেনের ? সীতারামপুরের জমিদার কাজী নিজামুদ্দিন কি অশোকের 
ডাকে সাড়। দেয়নি? সমীর কি তার ভুল বুঝতে পারেনি ? সাধনগড়রাজ 
সত্যজিৎ কি ছুটে যায়নি সীমাস্ত-আক্রমণকারীদের বাধা দিতে? স্থুলতান- 
প্রণয়িনী মদিরা! কি সতীত্বনাশের প্রতিশোধ নেয়নি? এসবের সমাধান যদি 
চান, তাহলে পড়ুন--অভিনয় করুন-__“চম্পানদীর ঘাট?। দেখবেন 
দেশাত্মবোধের অগ্তপ্রেরণ। জাগবে দর্শকদের মনে । মৃল্য--তিন টাকা। 

দে সাহিত্য কুটীর-€নং কপানাথ লেন, কলিকাতা-৫। 



ভুম্িক্কা 
“কংকাবতীর ঘাট” সম্পূর্ণ কাল্পনিক নাটক। তথাপি একথা বলা 

অপ্রাসঙ্গিক হবে হবে না যে, ভ্রয়োদশ শতকের প্রারভ হ'তে 

আফগান, পাঠান এবং মুঘল শাঁসনকাল পযন্ত বাংলার বুকের উপর 

দিয়ে যে ধ্মীয় ৬ন্সাদনার ঝড সয়ে গিয়েছিল, এবং যাঁর ফলম্বরূপ 

কথায়-কাহিনীতে এবং গ্রামা-গী।তকায় শত শত নারীর অশ্রসজল 

করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, “কিংকাধতী? তা থেকে স্বতন্ত্র নয়। 

প্রথমেই মনে আসে যাত্রার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে 

এবং প্রখ্যাত বিজ্ঞ নট গ্রীগৌর বন্দোপাধ্যায়ের নাম। তাদেরই উৎসাহ 

এবং প্রেরণায় আমার এই ছুঃসাহসিক প্ররাস। 

আর ধাদের সহান্ভূতি ও সম্্থনে আমার এগয়ে যাবার পথ 

স্থগম হয়েছে, তাদের এপ্যে আছেন, শ্বনামখ্যাত অভিনেতা নটকেশরী 

ভোলানাথ পাল (বড়) এবং কমল! অপেরার স্বত্বাধিকারী শ্রীন্বনীল- 

কুমার সরকার ও সুপরিচিত পরিচালক ভোলানাথ সরকার। এদের 

নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। 

প্রতিভাবান নট শ্রীমোহিত শিশ্বাস তাঁর মূল্যবান সমর নষ্ট ক'রে 

নাটকের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংশোধন ক'রে আমাকে সাধ্যমত 

সাহাযা করেছেন এ৭ধং দে সাহিতা কুটারের পরিচালক শ্রীপঞ্চানন দে 

মহাশর বহু অর্থব্যয়ে নাটকখানি প্রকাশনের ব্যবস্থা করেছেন । এদের 

উভয়ের কাছে আম চিরণে আবদ্ধ ব্বইলাম। 

সর্বশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই “কমলা অপেরার সংঘটকবুন্দ এবং 

শিল্পীবৃন্দকে। নাটকখানিকে জনপ্রয় করবার জন্য তারা অশেষ শ্রম 

শ্বীকার করেছেন । এখন নাটকখানি রসিক-সমাজে সমাদৃত হলেই 

আমার প্রচেষ্টা সার্ক হবে। ইতি 

নাট্যকার । 



বর্তমান যাত্রাজগতের এক বিশ্বয়কর আবিষ্কার 

শতরূপা নাট্য কোম্পানীতে অভিনীত 
শ্ত্রীপ্রসাদকৃষ্ণ ভর্তীচাচর্যযর 

নৃতন কাল্পনিক নাটক 

*০লীস্প চ্গান্স শ্পিশা1» 
আনন্দের হিল্লোলে নেমে এলো কান্নার ঝংকার । শঙ্খধ্বনি হ'ল 

স্তব্ধ। মংগলঘট তেলে গেল রক্তমোতে। তারপর? রাজা সমুদ্ররায় 
কি তার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় রাজকুমারী শিখাকে দান করেছিলেন পরিচয়- 
হীন দীপকের হাতে? শিধাও কি মেনে নিতে পেয়েছিল তার এই 
ভিখারী ন্বামীকে জীবন-দেবতা বলে? কন্যার নিদারুণ ভাগ্যবিপধ্যয়ে 
রাণী সরযু কাকে সমর্থন করলো? শ্বামীকে, না ভাগ্যাহত জামাতাকে ? 
ওদিকে স্বয়ঘরে আগত প্রতাপদেব যখন মৃত্যুর বীজ ছড়াতে ধ্বংসের 
নিশান তুলে ধরলো-_-তখন রাজপুত্র তরঙ্গ কি নীরব দর্শকের ভূমিকাই 
নিয়েছিল? রাজরাণী মেয়ে “রাধা”কে দেখতে এসে দরিদ্র পিতা মৃদঙ্গের 
অনৃষ্টে কি ভুটলো 1 বেদনার সাত্বনা__না, অবজ্ঞার কশাঘাত? দেখুন, 
আতিজাত্য আর দরিদ্রতার রক্তক্ষণী সংগ্রামের পরিণাম কি ভয়ংকর! 
বিচার করুন, মানুষের ঘোগ্যতা পুঁথিগত বিষ্ার মাপকাঠিতে-_ন» 
মানবিকতার পূর্ণ বিকাশে? অভিনয্ধ করুন--একথেয়েমীর নাট্যবীণায় 
নৃতন সর বাজবেই। মূল্য--তিন টাকা। 
চুয়া-চন্দন শ্রতৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত রহস্যঘন এঁতিহাসিক 

* নাটক। শতরূপা অপেরার বিজয়-নিশান। দুর্ধর্ষ 
হাবসীর অত্যাচার-মুক্ত বাংলার নবাবী তখতৈ তখন হোসেনশাহ। 
তার স্ব-্শাসনে বাংলার আকাশে নব হুধ্যের দীপ্তি । কিন্ত একি হলো? 
সহস। কার অত্যাচারে শাণিত কূপাণ ঝন্ঝন্ করে বেজে উঠলে? নদীয়ার 
প্রান্তরে ধবনিত হলো যুদ্ধের দামামা! কেন? কে তার জন্তু দায়ী? 
হুম্দরী চুয়া- নাঃ বণিকপুত্র চন্দন? কার সাহসে দুঃসাহসী হলো অগ্র- 
দ্বাপের রাজ মাধব রায়? রাণী কুস্তলার বুক থেকে কে কেড়ে নিল বালক 
প্রণবকে? হোলেনশার হারেমে কোন্ রূপসীর দেহে জলে উঠলো 
জিধাংসার আগুন? কোথার গেল চুয়া-চম্দন? মূল্য-_তিন টাকা । 

দে সাহিত্য কুটীর__€নং কৃপানাথ লেন, কলিকাতা-৫। 



_যাঁতদর নিয় নাটক-_ 

স্বকীতিরায় ১১. **. বাসম্ভীনগরের অধিপতি । 

রণদেব '*" *- এ জোষ্টপুত্র। 
জয়দেব ১ টা এঁ কনিষ্টপুত্র ৰ 

মকররায় "০. -,* : এ ভ্রাতুপুত্র ৷ 

গণেশনারায়ণ রি "**  ভূতপূর্ব দেওয়ান। 

আমীর খা - এ প্রধান সেনাপতি। 

কনকরায় -** এ অন্ততম সেনাপতি । 

জগ্তসর্দার "৮. ডাকাত-সর্দার। 
ংগারাম | | 

ফেলারাম 
মাধব ঠাকুর রন রা রাঁজ পুরোহিত | 

কালিকানন্দ *** '" তান্ত্রিক সাধক। 
পীর আসানউল্লা খা... ১. ইসলাম বাজারের নবাব । 
জাফরউল্না খা "১" ১ এ কনিষ্ঠ সহোদর | 
কাসেম আলী ... ১ শী অচ্চচর। 

প্রতিহারী, মঝি ইত্যাদি | 

_ স্ত্রী 

ইন্দুমতী -*- ...... বাসভ্তীনগরের রাণী । 

এ সহকারী । 

কংকাবতী ০, ১ এ কন্যা। 

করলী *,* "১ শহকার খুল্পভাত-ভগ্বী। 

গিরিবালা '** '** গণেশনারাদ্ধণের ্্ী। 



হাসির হুল্লোড়। কান্নার নিঝ“র !! বীরত্বের শিহরণ ||! 

তরুণ অপেরায় গৌরবে অভিনীত 
শ্রীকানাইলাল নাথ রচিত-_পঞ্চান্ক নাটক 

স্পাস্ত্বোচ্িগিঞ্স 
শাপমোচন ! কে অতিশপ্ত, কে শাপ দিল? চিন্তার কথা, ভাববার 

বিষয়। কৈলাসপতি শিব-শিবানীর গৃহ-বিবাদের বীজ ছড়িয়ে পড়ল 
মত্ত্যের মাটিতে । অনাধ্যরাজ বিক্রমজিতের অত্যাচারে গোবিন্দপুর 
রাজপুত্র শিবায়ন সব হারিয়ে দাড়াল পথে। আত্মরক্ষায় বিশ্বাসঘাতক 
কালাস্তকের মাথা নিতে-__লক্ষ্যত্রষ্ট হয়ে হত্যা করল নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, 
শিশুকে, হোল অভিশপ্ত। ওদিকে মন্্ররাজকুমারী শিবায়নের রূপ-গুণে 
মুগ্ধা হয়ে শিবাণীর ব্রত নিয়ে, মনে মনে তাকে স্বামীত্বে বরণ করে। 
কিন্তু বিক্রমজিতের অত্যাচারে, বৃদ্ধ পিতা নীলরুদ্রকে মুক্তি দিতে শিবানীর 
মন্দিরে বরমাল্য দিলে এক কুষ্টরোগগ্রন্ত ভিক্ষুককে। কিন্তু সত্যই কি 
রাজকুমারী ভিক্ষুককে ম্বামীত্বে বরণ করে ছ্বিচারিণী হোল-_না, তাঁর 
সাধনার বিনিময়ে শিবানীর মাধ্যমে, ্বর্গের দেবতা শিবকে মর্ত্যের মাটিতে 
এনে, শাপমোচন করে, সেই কুষ্টগ্রন্ত ভিখারীর মধ্যেই পেয়েছিল তার ধ্যানের 
দেবতা শিবায়নকে ? সেইটাই চিন্তার কথা। মদ্্রকুমার বাণীরুদ্রের বীরত্বে, 
প্রতৃতক্ত বিশ্বজিতের উদারতায়, লক্ষহীরার প্রতিহিংসায়, সত্যই কি বিক্রম- 
জিতের পতন হয়েছিল? সেটাও দেখবার বিষয় । পড়,ন-_-আনন্দ পাবেন, 
অভিনয় করুন-__গৌরব বাড়বে। মৃল্য-_তিন টাকা । 

রী নট ও নাট্যকার শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। 
গৃহলক্ম স্প্রসিদ্ধ শ্তামন্তন্দর অপেরায় অভিনীত, নৃতন 
কাল্পনিক নাটক। ধনী-্দরিজ্রের সংঘর্ধে সমাজের বুকে ষে বিষক্রিয়া গ্রাতি- 
ফলিত হয় এই গৃহলক্ষ্মী তারই জীবস্ত আলেখ্য। এরশ্বর্যের দণ্ভে রাজরাণী 
কাদছ্বিনী যখন একটি পুত্রবধূ লাতের চিন্তা করছিলেন, ঠিক সেষ্ 
সময়ে রাজপুত্র অলক দরিদ্র-কন্া ইন্দ্রাণীকে গৃহলক্্ীরূপে নিয়ে উদনয় 
হ'ল, মাতার স্বপ্ন টুটে গেল। ফলে আরভ হ'ল বধৃ-নিধ্যাতন। ইন্দ্রাণী 
হাসিমুখে সে নিধ্যাতন সহ ক'রে আদর্শ নারীত্বের পরিচয় দিল। ফলে 
এশ্ব্ধ্গধিতা রাক্জরাণী তাকেই গৃহলম্ীরূপে বরণ করেন। মৃল্য--৩'* 
এ পো সি পলসিরিস্উিল ও পত ৬ পিসি পাকি সিপাপসপিস্টিত পাতিল সাল পাখি পাপন পতি পাস্িতাসটিলীি পিছলা» রোিপাসছি লীনা পাতাটি পিতা 

দে সাহিত্য কুটার-€নং কুপানাধ লেন, কলিকাতা 



ন্কএক্কষান্বভীন্ত্ দ্যা 
১০): 

প্রথম অংক। 

প্রথম দৃষ্থ্য 1 

ডাকাতের চর_ নদীর ঘাট । 

ফেলারাম ও গংগারামের সহিত অন্ঠান্য ডাকাতগণের 

প্রবেশ ও নৃত্য-গীত । 

ডাকাতগণ | 

গীভ। 
চলরে ছুটে কোমর বে্ধ ডাকাত-চরের নামী বীর। 

ছিনিয়ে আন্বে! বথের ধন্ ফুলিয়ে বুক উচিয়ে শির॥ 
বব 7. বাশিরে ধ'রে ছুরির ফলা, 

ক্যাচাৎ ক'রে কাড়বে। গল, 

ফিন্কি দিয়ে ছুটবে খুন বরের) সের আমর ধীর। 

| নৌকায় গিয়ে বোসা [ গংগারাম গংগারাম। 

* ফেলারাম ভিন্ন সকলের প্রস্থান] কিরে সব ঠিক? 
ফেরারামের কাজে ফাক খুছে ফেলারাম। বিলকুল পাকা । 

শুনে নাও গ্রো-কুড়ুল ঢু'খানা” সাকিল চীরবীনীয বীণা পাবে না। 
এ 

৮57) 



কংকাবতীর ঘাট [ প্রথম অংক। 

গংগারাম। দেখিস্, সর্দার বলেছে এবার যি কীজ ফতে কর্তে 

পারি, তাহ'লে মস্ত বড়ো দাও । 

ফেলারাম। রেখে দে তোর দাও । যত বড়োই'“হোকন কেন, 
আমাঁদের ভাগের ভাগ সেই কড়ায়-গণ্ডায় গিয়ে ঠেকবে। 

গংগারাম। তা হোক, যা পাই তাই ঢের। কিন্তু গুরুঠাকুর ঘে 

মাথায় হাত বুলিয়ে সিকি ভাগ নিচ্ছে; ওর খাবে কে? 
ফেলারাম। সে কথা যদি তুল্লি, সর্দারই বা কম যায় কিসে? 

তিন কুলে তো কেউ নেই, অথচ ভাগের বেলায় অর্ধেক । 
গংগারাম। অমন কথা বলিস্নে, জিভ খসে যাবে! সর্দারের 

দান-ধ্যান আছে খুব। ডাঁকাঁতের চর ছাড়াও চর-ডাঙার আধাআধি 

লোক ওর খেয়ে বেচে আছে। এপার-ওপারের কতো গরীব-ছুঃখী 

ওর মুখের দ্রিকে চেয়ে থাকে। তাইতো! সর্দারকে সবাই মানে, 

তক্তি করে। 
ফেলারাম। চুপচুপ! এ সর্দার আসছে। এসব কথা যেন 

বলে দিসনি মাইরি,_মা কালীর দিবিবি! 

জগ্ড সর্দারের প্রবেশ । 

জণ্ড। ওরে গংগা, ফেলাও আছিম্ব তোদের হলো? জোয়ার 

এসে পড়লো যে! এখনিই নৌকো ছাড়তে হবে। বেলাবেলি 

নৌকো ছাড়তে না পারলে ঠিক সময় গোপালপুর পৌছতে পারবো 
না। হ্যা রে, আর সব কোথায়? | 

গংগারাম। তারা সব নৌকোয় বসে মৌজ কুছ, শুধু তোমার 
আর কাজ ফুরোয় না। 

জণ্ড। সব তুলেছিস? 

(২) 



প্রথম দৃশ্ঠ |] কংকাবতীর 'ঘাট 

ফেলারাম। কিছু বাদ যায়নি। 

জণ্ড। চিড়ে, গুড়, নারকেল-_- 

গংগারাম। এত ভাবছে! কেন সর্দার? আমাদের উপর ভার 

দিয়েছো যখন, কাঁজ পাবে ষোলে! আনার জায়গায় আঠারে। আনার। 

জণ্ত। তাইতো! তোদের অত ভালোবাসি । যা, চটপট নৌকোয় 
গিয়ে ওঠ, আমি হুট ক'রে গুরুঠাকুরকে একটা পেম্নাম দিয়ে মার 

পেরসাদ নিয়ে আসি। [ প্রস্থানোগ্যত ] 

কালিকানন্দের প্রবেশ । 

কালিকানন্দ। তার! ব্র্মময়ী, মা কালী করালিনী ! 
জণ্ড। এই যে ঠাকুরমশাই | এসে পড়েছে, ভালোই হয়েছে । দাও 

মায়ের পেরসাদটা দাও, হ্য। পেনীমটাও সেরে ফেলি। [প্রণাম 

করিল এবং প্রসাদ গ্রহণ করিল ] এই হতভাগারা, দাড়িয়ে দেখছিস 

কি? চট ক'রে পেন্নীমটা সেরে নিয়ে নৌকায় গিয়ে ওঠ,। 

[ গংগারাম ও ফেলারাম প্রণাম করিল ] 

কালিকানন্দ। সিদ্ধির্ভনতু। তারা ব্রঙ্মময়ী! দেখ, তোদের মতো 

সব শিষ্য থাকতে গুরুর অন্তরের বাসনাটা পূর্ণ হবে না? যোগ- 

সাধনা অপূর্ণ থেকে যাবে? (ভেবে দেখ-একবার সিদ্ধিলাত-রুরতে 
পারলে, আমার-ক্ঠ্ভো- ভ।--আর তোরও নিভয়ে তোদের, 

জগত । তার জন্তে ভাবছে কেন গুরু? এতোগুলো তক্ত থাকতে 

তোমার যাগ-যজ্জি হবে না? এবারটা ঘুরে আসি, তারপর সব 

তোমার গুছিয়ে দেবো-_মায় ফুল-বেলপাতা পর্যন্ত । | 

কালিকানন্দ। শুভন্ত শীপ্রম। আর দেরী নয়। এইবারই একটা 

( ৩ ) 
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ব্যবস্থা ক'রে নিয়ে আয়। তোরা ইচ্ছা করলে কি না সম্ভব? 

অয্থ! বিলম্বে মা (আমার _সন্তিশয় ূ জরি 
সংকেজ্ঞোবার-বার বলছেন-__-ওরে তক্ত টির রা সিহ্দিলাত 
করু। 

গংগারাম। [ সবিম্ময়ে] মা বলছেন এই কথ? 

কালিকানন্দ। অহনিশ বল্ছেন। তারা ব্রক্ষময়ী মা! কালী 
করালিনী । (ক্রি রল্ছিষ- সা ত্তান্ত্িকের শ্রেষ্ট সাধনা শব-সাধন1। 

সিদ্ধিলান্ে করায় হলে ভোর €তজপূর্ণ অলৌকিক শক্তি ওরে 
আমার ভক্তের দল, শুভকাজে বিলম্ব করিসনে, মহাপাতক হবে। 

ফেলাকিষ+্ভটর বাপরো দা ! 

জগ্ড। বেশ ব্ল, কি চাই তোমার? 

কালিকানন্দ। কি চাই আমার? শব-সাধনার উপকরণ। 

গংগারাম। শব মানে ত মড়া? তার জন্ত ভাবনা কি? রোজ 

ছু'টো একটা মড়া এঁ নদীর ঘাটে এসে আটকে থাকে। 
কালিকানন্দ। মূর্খ! সে মড়া নয়, শুধুমাত্র মড়াতে ভবে না। 

তার সংগে চাই একটি সর্ব-স্থলক্ষণ পরমান্ুন্দরী ষোড়শী তরুণী | 

ফেলারাম। মানে জ্যান্তে! ? 

জণ্ড। হ্যা রে, হা! যা_নৌকোয় গিয়ে ওঠ | যা করতে হয়, 

আমার কাছে শুন্বি। 

গংগারাম ॥ সে-ই ভালো, আয় রে ফেলা । বেশী দেরী ব'রো না 

সর্দার জোয়ার বয়ে যাবে। 

| ফেলারামসহ প্রস্থান 

কালিকানন্দ। জগ্ত, হবে না আমার যোগসাধন। ? পারবে 

না মায়ের আদেশ পালন করতে? 

(৪ ) 
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জণ্ড। এইবার আমাকে ক্ষমা করতে হ'লো ঠাকুরমশাই | পরে, 

নিজে চেষ্টা ক'রে দেখো । 

কালিকানন্দ। জগ্ড! 

জণ্ড। যজ্জি করো আর সাধনা করো» এটি- মানে মেয়েমানুষের 

আশা ছেড়ে দাও দেখি। 

কালিকানন্দ। হাসালে জগ্ড। এ ইচ্ছেই সাধনার প্রধান অংগ। 

চাই একটি যোঁড়শী সুন্দরী যুবতী । সজ্জিত করবো নববস্ত্র ও 'প্রসাধনে 

যোগাসনের সামনে বসিয়ে, মনের কামনা-বাসনা দমন করে, লক্ষবার 

মায়ের বীজমন্ত্র জপ করবো । তাহলেই হবে সিদ্দিলাভ, করায়ত্ত 

হবে মা মহামায়ার মহাশক্তি | 

জণ্ড | কামনা-বাসনা যদি দমন করতে না পারো? 

কালিকাঁনন্দ । অর্ধাচীন। আমি কাপালিক-শ্রেষ্ঠ কালিকাঁশন্, 

কামনা-বাসনার উধ্র্ধে আমার স্থিতি । 

জণ্ড। দে তো বুঝলাম। কিন্তু মেয়েটার গতি কি হবে? 

কালিকানন্দ। মায়ের সেবার অধিকার পাবে। 

জণ্ড| এই মন্দিরেই নিশ্চয়? 

কালিকানন্দ। সে-ই তো! বিধি । 

জণ্ড। মাফ কর ঠাকুর! তুমি গুরু, আমি শিষ্প। আমার 

উচিত তোমাকে সন্ত্ট করা। অর্থ চাও, সম্পদ চাও, একটা মেয়ের 

বদলে দশটা মরদ চাও-যখন-তখন তোমার পায়ে. এনে হাজির 

ক'রে দেবো। কিন্ত মেয়ে চুরি করুতে আমি পারবো না। 

[ প্রস্থানোগ্যত | 

কালিকানন্দ। [ অসহিষ্ঞভাবে] জগ্ত সর্দার! 
জণ্ড। জানি না কোন্ মহাপাপে সব হারিয়ে এই হীন দঙ্্য- 

(৫ ) 
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বৃত্তির আশ্রয় নিতে হয়েছে। তার উপর মেয়েদের সম্রম নিয়ে 

আমি ছেলেখেলা করুতে পারবো না। অভিশাপ দীও, মাথা 
পেতে নেবার সাহস আমার আছে গুরু, কিন্তু ওদের যে আমি 

“মা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে শিখিনি। 

| প্রস্থান। 
কালিকানন্দ। বটে! কালিকাঁনন্দকে অবজ্ঞা? তার কাধের 

প্রতিবাদ? কালিকানন্দ কুপা করেছিলো, তাই-না তুই আজ সর্দার? 
তাই-না তোর এই প্রতিপত্তি? আবার যদি ইচ্ছা করি, এই মুহর্তে 

মায়ের সম্মুখে বলি দিয়ে তোর সব স্পর্ণর অবসান ক'রে দিতে 

পারি। 

শোকাভিভূতা গিরিবালার প্রবেশ । 

গিরিবালা। সতু। সতু আমার! কোথায় লুকিয়ে রইলি বাপ? 
এ তো চন্দনার ঢেউয়ের সাথে ছুলে-ছুলে কোন্ অচিন-দেশে চলে 

গেলো । কেন গেলি? আমাকে নিয়ে যেতে পারলিনেঃহতভাগা ? 
মাকে ছেড়ে তুই না এক মুহূর্ত ও থাকতে পারতিস ন1? কেমন__ 
হলো তো? এবার নিজের হাতে থেতে হবে, নিজেকে বিছানা 

ক'রে একা একা শুতে হবে। 

লালিকানন্দ। [ ম্বগত ] উন্নাদিনী। 

গণেশনারায়ণের প্রবেশ । 

গণেশ । আবার তুমি নদীর ধারে ছুটে এলে? নাঃ আমাঁকে 
শুদ্ধ পাগল না ক"রে ছাড়বে ন। দেখছি! [ কালিকানন্দকে দেখিয়। ] 

আপনি কে ঠাকুর? 
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কালিকানন্দ। আমি মায়ের সেবক। এ মন্দিরের তান্ত্রিদ-সাধক 

কালিকানন্দ। নির্ভয়ে অকপটে বলো, কি হয়েছে তোমাদের ? 

গিবিবালা। বড় ক্ষিধে নিয়ে গেছে সে। আজ কতোদিন তাকে 

দু'বেলা পেট ভরে খেতে দিতে পারিনি । পরণে একটুকরো ছেড়া 
গ্াকড়া জোটাতে পারিনি। রোগের জ্ালায় বাছা আমার ছটফট 

করেছে-এক ফোটা ওষুধ বাঁ পথ্য দিতে পারিনি । ৬-হো-হে।! 
গণেশ । কেন দুঃখ করো? কেনর্কাদো? যে যায় সে আর 

ফিরে আসে না। ভালোই তো হয়েছে, সেও বেঁচে গেছে আমরা 

নিষ্কৃতি পেয়েছি ! 

কালিকীনন্দ। বুঝেছি, ভোমরা সগ্য-পুত্রশৌকাতুর পিতামাতা, 
কিন্ধ এখানে তোমরা এলে কিকরে? ছুই ক্রোশের মপ্যে কোন, 

লোকালয় নেই। কোন্ গায়ের লোক তোমরা-কি পরিচয় 

তোমাদের? 

গণেশ। কি হবে আর সেই দুঃখের কাহিনী শুনে? ছিলাম 
একদিন রাজা ক্ুবীন্তিরায়ের দেওয়ান । ছিলো অগাধ প্রতিপত্তি, অফুরন্ত 

সম্মান। একদিন রাজার ভ্রাতুপ্ুত্র মকররায়ের অন্যায় আচিরণের 

প্রতিবাদ করেছিলাম, ভারই ফলে মিথ্যা অপবাদের বোঝা মাথায় 

নিযে হলাম আমি কমচ্যুতবিতাড়িত। সে আজ দু'বছর । 

কালিকানন্দ। হুঃ,_তারপর ? 

গণেশ । তারপর এই ছু'পছরু, অভাগিনী ত্্ী আর বারো নছৰের 

একমাত্র পুত্র সতুর হাত ধরে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছি 
আর নিয়তির সংগে লড়াই করেছি । আমাকে বাচাবার জন্তে রাজ- 

শক্তির বিরুদ্ধে কেউ এগিয়ে এলো নী। ভিক্ষা হলো উপজীবিক]। 

অর্ধাহারে-অনাহারে যাই-বা চল্ছিল, বিশি তাতেও বাদ সাধলেন। 

ডন 
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সতু আমার প্রবল জরে আক্রান্ত হ'য়ে পড়লো । অদূরে এ বনের 
ধারে বটগাছের নিচে আমরা আজ পনেরো দিন আশ্রয় নিয়েছি । 
গত রাত্রে আমাদের একমাত্র বংশধর শেষনিংশ্বীস ত্যাগ করে 
চলে গেলো। মৃতদেহ তার দাহ করুতে পারিনি, ছু'জনে ধরে 
চন্দনার জলে ভাসিয়ে দিয়েছি । 

কালিকানন্দ। ও! কি পাষণ্ড & স্ুুকীতিরায়' (এ তাঁর 
ধ্বংসের পূর্ববাভাষ | (পা্র_তাব_কষাখায়-কাণায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে, 
্রাঙ্ণ! নইলে, তাদেরই পূর্বপুরুষের স্থাপিত, জাগ্রত মহামায়া 
রণদেবী রণচণ্ীকে বর্জন করে? নরবলির নিন্দা করে? বিশ 
বছর আগে, অনাচারী স্ককীতিরায় পরিত্যাগ করেছে রণদেবীর 
অর্চনা, বন্ধ করেছে আমার বৃত্বি। সেই জন্যই রণদেবী র্ণচণ্ডী 
আজ দস্থ্য তন্করের আরাধ্য দেবী-ককালী নবািনী ) ধ্বংস তার 
অনিবাধ। যাক, তোমার নাম? 

গণেশ । আমার নাম গণেশনারায়ণ দেবশর্ম] | 

কালিকানন্দ। ব্রাহ্মণ? ভালোই হয়েছে। মা আমার'মুখ তুলে 
চেয়েছেন। নির্ভয় ব্রাহ্গণ। মা যাকে করুণা করেছেন, মূর্খ সুকশিত্তি- 

রায়ের কি সাধ্য তার অনিষ্ট করে? 

গিরিবালা। আহা, বেঁচে থাক রাজা স্থৃকীন্তিরায়। 'আর 
আমাদের অর্থের চিন্তা করতে হবে নাঁ-ভাঁবতে হবে না ভবিষাৎ। 
বেশ হয়েছে । দীর্ঘজীবী হও তুমি স্থকীতিরায় তোমার নাম 
দেশবাসীর জপমালা হোক্। | 

গণেশ। না, আমি সহা করবো নাকিছুতেই না! আমার 

বুকটা আজ মরুভূমির মত শুষ্ক, নীরস। জ্বালিয়ে তুলবো সেখানে 
প্রতিহিংসার তীব্র ব্ি। সে যেমন আমার বুকটা! ভেঙে-গ্ড়িয়ে 

(৮ ) 
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দিয়েছে, আমিও তার বুকে এমন আঘাত হানবো, যার কথ চিন্তা 

ক'রে বাংলার ভবিষ্যৎ বংশধরেরা আতংকে শিউরে উঠবে । 

কাঁলিকানন্দ। তুমি প্রতিহিংসা চাও না, মনের শাস্তি ফিরে 

পেতে চাও ? 

গিরিবালা। শাস্তি চাই না, প্রতিহিংসা চাই না, ভূলতেও 'চাই 
না চাই একটু স্বন্থি। 

কালিকানন্দ। স্বন্তিই পাঁণে তুমি, মায়ের কাছে তাই চেয়ে 

নিও । 

গণেশ | চাই গ্রতিশোদ । 

কালিকানন্দ ।' সেও হবে| 

গিরিবালা। কি হবে আর প্রতিশোধের কথা ভেবে? যার 

কাজ সে-ই করে, বিচার করেন ভগবান । সতুই যদি আর ফিরে 

না আসে, কাজ কি আমার প্ুরোনে! কথায়? 

গণেশ । আমাকে তুমি ফেরাতে পারবে না, গিরিবালা ! বুকটার 

ভেতর দাঁউ-্দাউ ক'রে জলছে রাবণের চিতা । আমি ভুলতে 

পারবো না কোনদিন ঘে, বাঁজ' স্থধীতিরায়ের অন্যায় বিচারে আমি 

সবন্ধ হারিয়ে আজ পথের ভিক্ষুক- পুত্রহারা- সবহারা | 

কালিকানন্দ। ধৈয ধর গণেশনারায়ণ। এ দেখ আমার মায়ের 

মন্দির । এসো--দেখবে এসো আমার জাগ্রত মহামায়ার আহ্বান । 

উৎসর্গ করো নিজেদের, আশ্রয় নাও তার অভয় চরণ-ছায়ায়। 

তার কৃপায় ভূলে যাবে সর্বদুঃখ। ইহলোকে পাবে মুক্তি-_পর- 

লোকে হবে অক্ষয় স্ব্গ। 

[ প্রস্থান । 

গিরিবালা। মা_মাগো, তুমি নাকি ভ্রিতাপহারিণী কলুষনাশিনী ? 

(৯ ) 
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তোমার করুণার স্পর্শে আমাদের মনের সব আবিলতা ধুয়ে-মুছে 
এ রাঙা পায়ে ঠাই ক'রে দাও, শূন্ত হৃদয় আমাদের পূর্ণ করে 
দাও মা_-পূর্ণ করে দাও । 

| [ প্রস্থান । 
গণেশ। করুণা! হাহাহা! নানা, তুমি ঘে মা কালী 

করালিনী_ অস্থরনাশিনী। একবার অন্থরবিনাী শক্তি নিয়ে ভৈরবী 
মৃতিতে আমার মানসপটে অবিভণ্ভতা হও মা । জেলে দাও সেখানে 
প্রতিহিংসার লেলিহান অগ্রিশিখা। সেই অগ্রিকুণ্ডে সবংশে পুড়িয়ে 
ভাই করে দিই এ অনাচারী-অবিচারী স্থকীতিরায়কে । রক্তে- 
রাক্কে নেচে উঠেছে প্রতিহিংসার নেশা, বুকের মধ্যে জেগে উঠেছে 
ঘুমন্ত রাক্ষল__মায়া-মমতা-মন্তধাত্ব বিসজ্জন দিয়ে, আজ আমি নিয়ন্তির 
খতো ছুর্বার-বজের মতে! কঠোর- মৃত্যুর মতো ভয়ংকর । 

| প্রস্থান। 

৯০ পর, 



দ্বিতীয় দৃশ্য 

রাজোগ্ান। 

কংকাবতীর প্রবেশ। 

কংকাবতী। পুরুষের! ভালোবাসা শুধু মুখের কথা। নইলে যুদ্ধ 
থেকে ফিরেছে আজ তিনদিন, অথচ একবার দেখাও দিলো না? 
নিজের আনন্দেই মন্ত! বড় অহংকার হয়েছে--ভার চেয়ে বড় যোদ্ধা 
কেউ নেই। তার জুড়ি স্থন্দর পুরুষ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। 

ভেবে রেখেছেকিংকাগ বলে মিষ্টি কারে ডাকলেই আমি গলে 
জল হয়ে যাবো-এবার নাকের জলে চোখের জলে এব করে 
ভবে ছাড়ানো | কিছুতেই কথা কইবো না| 

পশ্চাৎ হইতে করবী আসিয়া কংকাবতীর চোখ চাপিয়া ধরিল। 

কংকাবতী। কে? 
করবী। [কৃত্রিম স্বরে] আমি কনক। কংকাকংকা! 
কংকাবতী। [ বুঝিতে পারিয়া ] ওরে মুখপুড়ী, দিদির সংগে ঠাট্টা ? 

তুই বুঝি ভেবেছিস, আমি এ বাউগুলেটার জন্যে হা-পিত্যেশ ক'রে 
বসে আছি? বয়ে গেছে আমার! 

করবী। কিন্তু তোমার চোখ-মুখ যে সেই কথারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। 
কংকাবতী। সেখানে লেখ! আছে বুঝি? 

 করবী। [নুর করিয়া] লেখা আছে থরে-থরে, অঙ্গরাগের তুলিতে । 

যেবা ব্যথার ব্যথী, চিরসাথের সাথী 

মন-বিনিময়ে, সেই জানে শুধু পড়িতে । 

( ১১ ) 
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কংকাবতী। দিন-দিন তুই বড় দুষ্ট, হচ্ছিস করবী! জালার 

উপর আর জালা দিম্নি 

করবী। জালা জল হয়ে যাবে । ভদ্রলোক যেই এসে ব্বে, 
“কংকা, আমি এসেছি”, অমনি কংকার  শ্র্মখ পূপিমার জ্যোতস্সায় 

ঝলমল করে উঠবে । 

কংকাবতী। তুই বুঝি ভাবিস, কনকদীকে না দেখে আমি এক 

দডও থাকতে পারি না? 

করবী। তাকিহয়? আমিই বরং এক মুহূর্ত না দেখে থাকজে 

পাবি না, তবে কংকাঁকনক দু'জনে একসংগে । 

কংকাঁবতী | নাঃ, কথায় ॥পেরে ওঠে কার সাধ্যি। এলাম এখানে 

নিরিবিলি একটু বিশ্রাম করৃতৈ, তোর জ্বালায় তা হবার .জো আছে % 

আমি চল্লাম। [ প্রস্থানোগ্যত ; করবী ধরিয়া ফেলিল ] 

করবী । [ক্ুর করিয়া] চলি চলি কেন বোন অসময়ে শুনি ? 

কংকা-কনক মোর নয়নের মণি ॥ 

তকাঁবতী। [ সলজ্জভাঁবে ] ব+- 

কনকরায়ের হাত ধরিয়। জয়দেবের প্রবেশ | 

জয়দেব । কেমন, বলেছি না দিদিরা আমার জোঁড় বেঁধে 

কোথাও বক-বকুম কর্ছে। এই জোড়া-দিদি, চেয়ে দেখ. কাকে 
ধরে এনেছি। 

কনক। না-না, তা ঠিক নয় আমি নিজেই আসছিলাম । 

করবী। আমি তো বিশ্বাস করি। কিন্তু যিনি বিশ্বাস করুলে, 

তুমি খুশী হবে, তিনি মোটেই করেন না । 

কনক। তার মানে? 

( ১২ ) 
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করবী। [ক্থর করিয়া] মজালে মজিতে হয়, জানি গো জানি । 

ঘুঘু তো দেখেছো চাদ, ফাদ দেখোনি | 

ৃ | সহাশ্তে প্রস্থান । 

কনক । সত্যিই করনী তোমাকে যথার্থ ভালোবাসে। 

কংকাবতী। ক্রবী ভালোবাসে, তাতে তোমার কি? 

কনক । তুমি অন্যায় অভিমান করছো কংকা। বিশ্বাস করো, 

যুদ্ধজয় করে ফিরে আসার পর এতটুকু সময় পাইনি | 
জয়দেব। সত্যিই তো, তুই দেখিসনি খড়দি,_কনকদার গলায় 

ফুলের মালা আর ধরে নাঁ। বড়ো সেনাপতি আমীর খা নিজের 
হাতের তরণারি কনকদাকে উপহার দিয়েছেন, বাবা বুকে জড়িয়ে 

পরেছেন, বড়দা হাতে হাত ধরে প্রাসাদে প্রবেশ করেছেন। মাপন্দা 

কি নলেন জানিস? 

কংকাব্তী। কি? 

জয়দেন | 

গীভ। 

জয় ছে বিজয়ী বীর। 

ফুলদল সাথে লহ গে! প্রতি এই মুক্ত জাতির ॥ 

গীতাংশ ধরিয়! মাধব ঠাকুরের প্রবেশ | 

মাধব 1 

গীতাংশ ৷ 
ছুলিষে না দেশ তোমার দান, 

তুচ্ছ করি আপনশ্প্রাণ, 

উধের্বে তুলেছে! জাতির মান, উন্নত আজি শির॥ 

( ১৩ ) 
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জয়দেব ।--- ঘরে ঘরে দীপমাল| ঘলে, 

মাধব ।--- জনগণ মিলি আসে গলে দলে, 

উভয়ে ।- অঝোরে ধরিছে, আশীষ-করুণ! ওই বিশ্বপতি। 

| প্রস্থান। 

কংকাবতী | মাধবী 

মাব। কনকের এই যশ-মানে তোরই তো সবচেয়ে বেশী খুশী 

হওয়ার কথা। আমরা কনকের গুণমুগ্ধ, আর তুই যে তাকে গ্রহণ 
করেছিস অন্তরে- ভালোবাসার বিনিময়ে । [ কনক সলজ্জভাবে মাথা 

নিচু করিল ] লজ্জা কিসের? আর কেউ না জান্ক, আমি তো জানি 

তোদের ভালোবাসার গভীরতা স্বচ্ছ প্রেমের আবেদন | 

কনক । ঠাকুর 
মাধব। আর কে কি করবে জানি না, আমি শুধু প্রার্থনা 

করুবো আমার মদনমৌহনের চরণে, তোদের অন্তরের এই মধুময় 
প্রেমের দৌরতে যেন বিভোর হ'য়ে যায় সমগ্র বাসস্তীনগর। 

[ প্রস্থান | 

কনক। কংকা। [কংকাঁবতী নিরুত্তর |] আমার উপর রাগ 

করেছে! কংকা? 

কংকাবতী। আমি রাগ করুলে কার কি যায় আসে? 
কন্ক। প্রথমেই তোমার সংগে সাক্ষাৎ করিনি ব'লে অভিমান 

হয়েছে? কিন্ত সবার আগে মহারাজ মহারাণীর চরণ-বন্দনা করাই 
উচিত নয় কি? আর এও তো ঠিক, তুমি এখন পূর্ণ-যৌবনা, যখন- 
তখন তোমার সংগে সাক্ষাৎ করা শুধু অন্যায় নয়__অপরাধও বটে। 

কংকাবতী। না, অন্তায়ও নয়, অপরাধও নয়। মা তোমাকে 

আমাদের মতনই স্সেহ করেন। বাবার সবচেয়ে প্রিয্পান্র তুমি। 

(১৪ ) 
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রাজ্যের প্রতিটি মানুষ তোমাকে গ্রীতির চক্ষে দেখে । আমরা যদি 
অকপটে আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ ক'রে, পরম্পরকে বরণ ক'রে 

নিতে চাই_নিশ্যয়ই সানন্দে সবাই সম্মতি দেবেন । 
কনক। হয়তো! দেবেন । কিন্তু যতদিন ন] সেই শুভলগ্ন উপস্থিত 

হয় ততদিন-_অন্ততঃ ভবিষৎ মংগল আর স্থনামের জন্য, আমাদের 

সাবধানে থাকা উচিত। 

কংকাবতী। অথাৎ, তুমি আমাকে এড়িয়ে যেতে চাও । বেশ, 
তাহ'লে আর এসো না আমার কাছে, ডেকো! না “কংকা” ঝলে। 

আমি বেশ আছি-_বেশ থাকবো । [অভিমানে কাদিয়া ফেলিল ] 

কনক । [ সন্গেহে ধরিয়া ] কেন অবুঝ হচ্ছে৷ কংকা? আগেও, 

বলেছি, এখনও মুক্তক্ঠে বল্ছি--আমার হৃদয়ে যে ভালোবাসার 
স্ব্ণসিংহাসন পাতা আছে তার একমাত্র অধিশ্বরী আমার প্রিয়তম! 

কংকাবতী। [বক্ষে ধরিল। ] 

সহসা মকরের প্রবেশ । 

মকর। বাঃ, চমৎকার! [ কংকা ও কনক ছু*দিকে চলিয়া! গেলে ] 

মহারাজ যদি স্বচক্ষে দেখতেন, তাহ'লে ' তার একান্ত প্রিয়পাত্র 

ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ কনকরায়ের জন্য গর্ববোধ করৃতেন 

কনক। মহারাজ নিশ্চয়ই তোমার মতন বুদ্ধিমান নন কুমার ! 

মকর। থাক্, নিলজ্জতার একটা সীমা থাকা উচিত। 

কংকাবতী। মেজদা ! 

মকর। আবার কথা! বেহায়াপনার চরম দেখিয়েছিদ্ তুই 
রাজ স্থুকীতিরায়ের কন্যা হ'য়ে একটা অজ্ঞাতকুলশীল যুবকের সংগে 

গোপন-অভিসারে বিন্দুমাত্র সংকোচ হলো না? 

(১৫) 



কংকাবতীর ঘাট | [ প্রথম অংক? 

কনক। [হতভম্ব হইয়া ] অজ্ঞাতকুলশীল ? 
কাব্তী। এ তুমি কি বল্ছো। মেজদা? 

মকর। সত্য কথাটা স্পষ্ট ক'রে প্রকাশ করেছি মাত্র । 
কনক। অমি অজ্জাতকুলশীল? | 
কংকাবতী। না-না, এ হতেই পারে না। কে দিয়েছে এই 

মিথ্যা সংবাদ"? 

মকর। তোমরা ছু'জন ছাড়া সপাই জানে। 
কনক। তবে কে আমি? কে জগত্রায়? 

মকর। জানতে চাও? মহারাজের কাছে দিজ্ঞাসা ক'রো। 
(কিছুদিন ধারে তোমার অসংঘত আচরণ লক্ষ্য করে আসছি। 
'জ্যেঠামশাই মোহগ্রস্ত, জ্যোঠাই-মা জেহে অন্ধ, তাই তোমার স্পর্ধা 
সীমা ছাড়িয়ে গেছে। সবার মংগলের জন্য গোপন কথাট! আমাকেই 
প্রকাশ করতে হালো। 

কংকাবতী | ষড়যন্ত্র) এ তোমার ষড়ন্ত্র! কনকদার স্থনা 
আর খ্যাতিতে চ্তোমার ঈর্ধা। নানা, কনকদা, একথা তুমি 
বিশ্বাস কারো না। 

মকর। চুপ করু হতভাগী! 
কনক। যা ধলবার আমাকেই বলো, কুমার! রাজকুমারী নিষ্দোষ। 
মকর 14 আসছেন মহারাজ । (৫ক দোষী আরকে নিদোষ, তিনিই 

বিচার করুবেন। আমি শুধু চোখে আউল দিয়ে দেখিয়ে দেবে তার 
কীত্িমান কনকরাের -কুকীতি) 

স্বকীতিরায়ের প্রবেশ । 

স্কীতি। কনক--কনক। 
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কনক । মহারাজ! 

স্ববীতি। তোমার মুখে আনি শুনতে চাই কনক, যে, মকরের 
অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন__তোমার মনে কোন পাপ নেই। 

কনক। কি হবে আর সে কথায়? যদি আমি অজ্ঞাতকুলশীল-_ 
পিতৃপরিচন্বহীন, পলুন মহারাজ, [পায়ে পিল] আপনার পায়ে ধরে 

মিনতি কর্ছি-কে আমি? আর কেই-ধা। জগত্রায় ? 

কংকাধতী। নানা, এ অসম্ভব! পলো পানা, এ কথা মিথ্যা । 
একর। তুমি চুপ কর! | 
কনক | বলুন--ধলুন মহারাজ, দোহাই আপনার | 
স্কীতি। কনক! 

কনক। আঘি আপনার বন্ধু জগত্রায়ের পুত্র নই ? 
হকাতি। নাই-বা হলি রে পাগল্গ জগংরায়ের পুত্র তুই আমার 

পুত্র। এতোদিন ছিল আমার ছুটি পুত্র আছ আমি গর্বের সংগে 

ঘোষণা কর্ুছি-আদি তিন পুত্রের পিভা। 
কংকাবভী। বাবা 

মকর। চুপ 

হ্ববীতি। বাণ কক, তৃদি প্রামাদে ঘাও। 
কংকীবভী। শাবা। | 
স্থবীন্তি। আমার আদেশ । | 

| নত মুস্তকে কংকাবতীর প্রস্থান । 
মকর। ভুলে যাবেন না জ্যাঠামশাই, কনক গুরুভর অপরাধে 

অপরাধী । ০. পা 
কণনক। হ্যা-্্যা, আমি অপরাধী । কিন্তু কেন? কে. তার 

ন্ট দ্রায়ী? কেন আমার পরিচয় গোপন, করে রাজপরিপারে অবাধ 
২ ডি 885 
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মেলামেশার অধিকার দিয়েছিলে তোমরা? নইলে, কনকরায় 
স্বপ্রেও রাজা স্থকীতিরায়ের কন্তার প্রণয়-আকাংখ! কর্ুতো৷ না। 

স্বকীতি। গোপন আমি করিনি কনক। সত্যই তোমাকে 
পেয়েছিলাম আমার আত্মীয়, পরম সুহৃদ জমিদার জগতরায়ের 

সদিচ্ছায়। বিশ বছর আগে ধীরাবতীর চড়ায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় 

তোমাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন অপুত্রক জগতরায়। তখন তুমি মাত্র 

তিন বহরের শিশু । 

কনক। বাঃ চমৎকার ! নিয়তির কি নিষ্্র পরিহাস! মুহূর্তেক 

পূর্বে আপামর জনসাধারণের প্রিয়পাত্র ন্নেহভাজন ছিল যে কনক- 

রায়, এই মুহূর্তে সে নাম-গোত্র-পরিচয়হীন জগতের অবর্জন] ! 
স্বকীতি। বন্ধু জগতরায় ছিলেন মহান, তিনি যে শুধু তোমাকে 

পুত্রন্বেহে পালন করেছিলেন, তাই নয়। পুজের অধিকারে লাভ 

করেছে। তব শাস্তিনগরের বিশাল জমিদারী । মৃত্যুর পূর্বে তোমাকে 

আমার হাতে তুলে দিয়ে চেয়েছিলেন জীবনে তোমাকে ্ুপ্রতি্িত 

করুতে ।* তখন তুমি মাত্র বারো বছরের কিশোর । আমিও কোন 

পার্থক্য জান না ক'রে, পুত্রদের সংগে অশেষ নিষ্ঠা তোমাকে 

শিক্ষায়-দীক্ষায় মানষ ক'রে তুলেছি। কিন্তু এ স্কুমি কি করলে 

কনক? আমার বিশ্বাসের এতটুকু মর্যাদা দিলে না? 
কনক। তাই বটে, আমি বিশ্বীসের মর্যাদা রাখতে পারিনি । 

বুঝতে পারিনি আমি অল্পৃশ্ত,। আমার স্পর্সে দেবতার পুজার 

অধ্্য অশুচি হয়ে যাবে। যাই, আমি ষাই, এই ক্লংকিত দেহটা 
লোকচন্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রাখি । [[প্রস্থানোস্ঘত ] | 

মকর। একেবারে চলেই যাবে? 
কনক। হ্যাযাবো, কিন্তু কোথায় যাবো? সামনে, পিছনে, 

( ১৮ ) 
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চারিদিকে নেমে এসেছে স্থচীতেছ্চ অন্ধকার, তবু আমাকে যেতেই 

হবে এ অন্ধকার তেদ ক'রে দূরে_বহুদুরে। আজ কনবরায়ের 
আশার সমাধি, স্ুখ-স্বপ্নের শেষ। সব প্রহেলিকা! কনক আর 

কনকদা নয়, বীর নয়, যোদ্ধা নয়, শ্রদ্ধার পাত্রও নয়! পথের 

জগ্জাল-_-সমাজের বণ, দেবতার অভিশাপ! [ প্রস্থান । 

ম্ুকীতি। মকর, মকর, ফিরিয়ে আনো- ফিরিয়ে নিয়ে এসো 

ওকে। 
মকর। অস্থির হবেন না জ্যাঠামশাই। ওর সংগে আমাদের 

আর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। পথের মানুষ সে_পথেই 

মিশে যাকৃ। 

রণদেবের প্রবেশ । 

রণদেব। কে পথের মাচষ? 

মকর। তোমাদের মাথার মণি কনকরায়। 

রণদেব। কোথায় কনক? গীর আসানউল্লার আমন্ত্রণে আমীর 

খা'.গেছে ইসলামবাজারে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করুতে। তাকে বিদায় 

দিয়ে আমি কনকের কাছেই ছুটে এসেছি। এখন তাকে-_ 

ম্কর। কোথায় আর পাবে তাকে? প্রাসাদ থেকে সে চলে 

গ্ছে। 

রণদেব। চলে গেছে? 

মকর। হ্র্যা। 

বণদেব। কেন? 

স্থবীন্তি। অভিমানে ।' জানতে পেরেছে যে, সে পিতৃপরিচয়- 

হীন। 
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রথদেব। কে তাকে বলেছে এ কথা? 

মকর। আমিই বলেছি। 

রণদেব। তুমি! 
মকর। তাতে হয়েছে কি? 
রণদেব। সেকথা তুমি বুঝবে না, পুরি আম্যিবোঝেন পিতা, 

আর বোঝে আমীর খাঁ। কার জন্তে আজ এই জয়ের আনন্দ? কে 
উদ্ধার করেছে রাজা স্বকীিরা্ের হৃত-_ গৌরব) বাসভ্ভীনগরের 
ঘরে ঘরে আজ বিজয়-উৎ্সব। বিজয়ীর সম্মান মাথায় ক'রে প্রধান 
সেনাপতি আমীর খা গেল ইসলামবাজারে- সন্থিপত্রে স্বাক্ষর করতে, 
আর সেই মুতে একটা ফুৎকারে তুমি নিভিয়ে দিলে বাসন্তী- 
নগরের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদীপ ? বজাঘাতে ভেঙে চুরমার ক'রে দিলে 

পড় গৌরবের এই বিজয়স্তস্ত ? 

ঘকর। তাই ব'লে তার অনাচার মুখ বুজে সহা করতে হবে? 
রণদেব। না, তুমি তা করুবধে কেন? তোমায় তো যুদ্ধক্ষেত্রে 

জীবন পণ করে যুদ্ধ করৃতে হয় না? তোমায় তো রাজ্যের 

সম্মান-প্রতিপত্তি নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না? কে দিয়েছে তোমাকে 
এই অনাধিকার-চাৰ সাহস? 

স্বকীতি। চুপ কর রণদেব। 
নকর। বেশ, আমি তো তোমাদের চক্ষুশুল। যা ইচ্ছে হয় 

পরো কোন কথাতে আর আমি থাকবো না। যাঁও-ক্নকরায়ের 
পায়ে ধরে ফিরিয়ে নিয়ে এসো, আর মহাধূমধামে এ বংশপরিচয়হীন 
হম্পটের হাতে আদরের বোন কংকাঁকে তুলে দিয়ে নিজেদের ধন্য 

মনে করো। 

রণদেব। মকর! 



দ্বিতীয় দৃশ্য । ] ূ কংকাবতীর ঘ্বাট 

মকর। কি, মাথাটা কেটে নেবে না, শূলে দেবে? মকর কিন্ত 
ভয় পাবে না-সত্য কথা বল্তে সে কোনদিন ভয় পাবে না। 

প্রস্থান । 

রণদেব। এ আপনি কি করলেন পিতা? মকরের হীন পরামর্শে 

অনায়াসে ত্যাগ করলেন একটা অসামান্য শক্তির স্তশ্ত? ওকে 

আপনি জানেন না? কার. জন্যে নিরপরাধ গণেশনারায়ণ দেওয়ানী 

ছেড়ে আজ পথের ভিক্ষুক ? 

স্ববীতি। কিন্তু কনক যে গুরুতর অন্যায় করেছে, একথা! 

তো অস্বীকার কর! ঘাঁয় না| কংকার সংগে তার এই ঘনিষ্ঠতা, 
বিশ্বাসের অমর্ধাদা ছাড়া আর কিছুই নয়। 

রখশদেখ। কনক আর কৎকা পরস্পরকে ভালোবাসে। 

স্থবীন্তি। বিষয়টি ভাহলে ভোদাঁদের অজানা নয়। 

রণদেব। তাইন্ডে। যনে ঝরে গেছে খুশীর উচ্ছাস যে, কহকা। 

তার উপযুক্ত স্বামী খুজে পেয়েছে। 
সুবীতি। না, সহশ্থ গুণ থাকলেও বাসন্তীনগরেন অপিপতি 

স্বব্ীভিবাম্জের কন্যার সংগে ভার বিবাহ সম্ভব নয়। কারণ, তার 

বশপরিচয় অজ্ঞাত | কনকের চেয়ে বশমধাদার মুল্য আমার কাছে 

অনেক বেশী। 

ইন্দ্ুমতীর প্রবেশ । 

ইনুভী। কিন্তু আমার কংকার খের কাছে বংশগৌরবের 
গৌড়ামি মূল্যহীন । 

স্থকীতি। রাণি! 

ইন্দুসতী। তোমার ভীমরতি হয়েছে! তাই মেয়েটার ভবিষ্যৎ, 
( ২১ ) | 
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তার সুখ-ছুঃখের কথা একবারও ভেবে দেখলে. না। হ'তে পারে 
কনকের পরিচয় অজ্ঞাত, কিন্তু দেখেছো কখনে। ভালো ক'রে তার 
মুখের দ্বিকে তাকিয়ে? আমি শপথ ক'রে বলতে পারি, কনক 

কখনে। হীনবংশজাত নয়। 
স্কীত্তি। ওঃ, তাই বল। মকর ঠিকই বলেছে, তোমাদের 

আঁসকারা পেয়েই ওরা ছু'জন এতোটা বেড়ে উঠেছে। কিন্তু স্থির 
জেনো”, আমি যতদিন জীবিত আছি, বসন্তীনগরের মহান রাঁজবংশে 

এতটুকুও কলংক স্পর্শ করতে দেবো না। 
ইন্দুমতী | মেয়েটার মুখের. দিকে চাইবে না? 
স্ৃকীতি। না। 
রণদেব। ভূলে যাবেন কনকের নিংস্বাথ সেবা, নিবিড় প্রীতির 

বন্ধন? 
ক্কীতি। যাবো । বিশ্বাসের যে যথার্থ মর্যাদা দিতে শেখেনি, 

দেবতা হ'লেও আমার কাছে সে ত্বণার পাত্র। আমার আদেশ-_ 

অগ্ভ হ'তে কনকরায়ের নাম রাঁজপুরীতে কেউ উচ্চারণ করতে 

পারবে না। আমার কাছে সে মৃত! 
[ প্রস্থান । 

ইন্দুমতী। যাও রণদেব, যেমন করে পারো, কনককে ফিরিয়ে 

আনো। ওর হাতে কংকাকে আমি তুলে দেবোই। তারপর যদি 
প্রয়োজন হয়, তিনজনে আমরা এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাবো। 

রণদেব। তা হয় না মা! পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন 

কাজই করতে পারি না। 

ইন্দ্মতী। আমার আদেশও মানবে না? 

রণদেব। মা! তুমি মা, আমার আরাধ্যা দেবী, পিতা চির-পুজ্য | 

( ২২ 9 
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স্বর্গের উ্পয়ে তোমার আপন, কিন্তু পিতা আমার ধর্ম-নবর্গ-তপ- 

সাধনা। তার তুষ্টিবিধান করতে না পারলে তোমার চরণে যে পৌছতে 
পারবো না মা! 

প্রস্থান। 

ইন্দ্রমতী। পিতাই সব? মা কেউ নয়? অকৃতজ্ঞ_সবাই অরুতজ্জ ! 
হোক, তবু আমি সংকল্পচ্যুত হ'বো ন1। সবাই যদি একজোট হয়ে 
আমার বিরুদ্ধাচরণ করে, তবুও আমি পিছিয়ে আসবো না । আমি 
মা, কংকা আমার মেয়ে তার স্থখের জন্য যর্দি প্রয়োজন হয়, 

আত্মীয়-স্বজন স্বামী-পুত্র সবাইকে ত্যাগ করবো । তবু মা হ'য়ে 
গেয়ের মলিন মুখ আমি সইতে পারবো ন]। 

[ প্রস্থান। 

( ২৩ ) 
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ইসলামবাজার-নবাবপ্রাসাদ | 

বাঈজীগণ নৃতাগীত করিতেছিল। আমীর খাঁকে অভার্থনা 

করিতে করিতে আসানউল্লার প্রবেশ । 

বাঈল্র্ণ।_ 

গীভ। 

আর়লে! উঃ সাজাই ফুলে ফুলে। 

ফলনের ফুলপন্থী গে, চলবে! হেলে ছুলে। 

এনেছি ডালি ভরে, সাজাঝো ধতন করে, 
পরাগ ছড়ার গায়--মালা দেষো গলে॥ 

মরম কাপে পরশে, রুইছে কথা বাতাসে, 

বধু, দোল দেবে! হায়, মনের কুলে কুলে ॥ 

[ বাঈজীগণের প্রস্থান ।. 

আমীর। আপনার সৌজন্যে আমি ঘুগ্ধ পীর-সাহেব। আঁশা কার, 
রাজা স্থবীতিরায়ের এই সন্ষিকে শুধুমাত্র কতকগুলি সর্ত হিসাবে 

গ্রহণ না করে, নিশ্ড়ি সৌহার্দের প্রতীক লে গণ্য করবেন |: 
আসান । আপশার আঁভমতকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি খা- 

সাহেব। আমার প্রস্তাবে রাজাসাহেপকে যে এত সহজে রাজী 

করাতে পারবেন, আমি স্বপ্নেও তা ভাবতে পারিনি । 

আমীর। আমার প্রত রাজ! ম্বকীতিরায়কে আপনারা মান 
চেনেন না, উপরটা তার লৌহ্-কঠিন, কিন্তু অন্তরটা ততোধিক 
কোমল। তাই ইসলামবাজারের আধিপত্য সহজেই আপনাকে ছেড়ে 

0২৪) এ 
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দিতে রাঁজী হয়েছেন ' কিন্তু সন্ধির: সর্ত-অন্তযায়ী, বাসস্তীনগরের 

উত্তরাংশ, যা আপনার অন্তায়তাঁবে দখল করে নিয়েছিলেন, সম্পূর্ণ 

ত্যাগ করতে হবে, ভবিষ্কতে এর কোনো এলাকায় যেন শাস্তিভংগ 

না হ্য়। 

আসান । রাজা সুকীতিরায় মহীশভব! তাকে আমার সেলাম 

জানিয়ে বল্বেন, আসানউল্লা এই সন্ধির প্রত্যেকটি সর্ত জীবণপণ 

ক'রে রক্ষা করুবে। | 

আমীর। রাজার পক্ষ থেকে আমিও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনারা 

যদ্দি সৌহার্দ্য রক্ষা রে চলেন, তাহ'লে আপদে-বিপদে আমরাও 

বক দিয়ে সাহায্য করণে | 

জাফরউল্লার প্রবেশ । 

জাফর! ভাইজান! এই যে ভাইজান_ 
আসান। এই আদার সহোদর--জাফরউল্লা। 

আমীর । আঁদাব! 
জাফর। তুমিই আনীর খা? স্থবীতিরায়ের সেনাপাঁত? 

আমীর। আপনার অন্তমান সভ্য । 
ব্য ০ 

গ চি নারির 
রঃ দর 

নে 

এসেছো ? 

আ'মীর। রাজা স্বকীতিরায় আমার প্রভু, আমি তার ভৃত্য! 

এখাঁনে হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন অবান্তর । 

জাকর। তাই ঝলে কাফেরের গোলাগি করবে? অসম! 
আপান। জাফর! 

আমীর। পীর-দাহেব, আমরা বিজেতা, এসেছি আমন্ত্রিত হ'য়ে 

( ২৫ ) 
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সন্ধিপজ্জে ত্বাক্ষর করৃতে, কিন্তু আমার অন্রঙ্গাতা প্রতুর সন্বদ্ধে কোন 
হীন মন্তব্য শুনতে রাজী নই। 

আসান । ছিঃ-ছিংঃ, জাফর, তোমার উদ্ধত উক্তি অশোভন-__ 

অন্যায়। আমীর খা প্রভূ-্ভক্ত পাঠান বীর, আমাদের সম্মানিত 

অতিথি, তাঁর যোগ্য মধাদা অবশ্তই তোমায় দিতে হবে। খা-সাহেক, 

আমার এই কনিষ্টের অসংযত ব্যবহারে আমি ম্মাহত_অন্থতপ্ত। 

আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। 
আমীর । কোন প্রয়োজন নেই। সন্ধির সর্তগুলি যথাষথ পালন 

করুলেই আমার প্রচেষ্টা সকল হবে| আদাব ! 
আপসান। আদাব! ৃ 

[ আসানউল্লার সহিত করম্ান করিয়া আমীর খার প্রস্থান । 

জাফর। তুমি আমাকে অপমান করুলে ভাইসাহেব? 
আসান। অপমান-জ্ঞান আছে তোমার? তাই যদি থাকতো, 

তাহ'লে আমার অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে এই অনর্থক রক্তপাতে 
মেতে উঠতে না। কতকগুলে। নিরীহ সেনানীর প্রাণ ডালি দিয়ে 

পরাজয়ের গ্লানি মাথায় বয়ে পিছু হ'টে আসতে না। আর আমাকে 

উপযাচক হয়ে স্থকীতিরায়ের কাছে সন্ধির প্রন্তাব করতে হ'তো 

না। তিনি মহান, তাই এখনও তুমি মাথা উচু ক'রে দীড়িয়ে আছ। 
জাফর। সন্ধি হবে না। 

আপসান। জাফর! 

জাফর। তুমি পীর হ'য়ে খোদার নাম নিয়ে মেতে আছ, আবার 
রাজনীতির মধ্যে মাথ! গলাতে যাও কেন? শোন ভাইসাহ্ব, আমি 
সমগ্র ইসলামবাজার ঘুরে আরও দু'হাজার সৈগ্ভ সংগ্রহ করেছি। 
বাসস্তীনগরের অনেক মুসলমান আমাকে সাহায্যের প্রতিশ্রাতি দিয়েছে | 
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তুমি সরে দাড়াও, বার আমি স্থৃকীত্তিরায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 

করুবো | 

আসান। না, সৈন্যদের বরং দু'মাসের বেতন অগ্রিম দিয়ে ছুট 
দিয়ে দাও । 

জাফর। তাহ'লে রাজ্যরক্গা হবে কি ক'রে? স্থকীতিরায় যদি 
আক্রমণ করে? 

আসান। সে তুমি পারো জাফর, কিন্তু স্থকীতিরায় কখনও সত্য 
ভংগ করবেন না। তোমাকে আমি পরিষ্কারভাবে বল্ছি, বাজ্যে 

'আমার কোনও প্রয়োজন নেই। 
জীফর। তোমার ন1! থাকলেও আমার আছে। তুমি পয়গন্থর 

বনে যেতে পারো, কিন্তু জাফরউল্লা মে ধাতে গড়া নয়। (তৃতল-যায়হি_ 
'সে, বনু যুদ্ধবিজেতা প্রখ্যাত আফগানবীর আজিমউল্লা খা তার পিতা । 

আমাকে তুমি ফেরাতে শীঁরভৰ-লাঁভীইসাঁছেৰ) খোদর নামে আমার 
শপথ, বাংলাদেশ থেকে হিন্দুর অস্তিত্ব আমি চিরতরে মুছে দেবো । 

আসান। জাফর! 

জাফর। ওই দাস্তিক রাজা--রাণীকে করুবে। হত্যা, ছেলেদের ধ'রে 
এনে পবিত্র ইসলামধর্মে দীক্ষা দেবো। তারপর রাজার একমাত্র মেয়ে . 
কংকাবতীকে সাদী ক'রে বাঁসম্ভীনগরের সিংহাসনে বস্বে এই জাফর- 
উল্লা খা! 

আসান । (কিন্ুর-ওপর্ধ তোমার এই আক্রোশ-_তাদের মেয়েদের 
অপহরণ ক'রে এনে তোমার জঘন্য পাপলীলা চরিতার্থ করা .আজ 

প্ৃতন্দ-নয়।] তোমার কুৎসা আর কলংকে বাংলার দিগদ্িগন্ত মুখরিত। 

পরিচয় মাথাটা আমার লজ্জায় নত হ'য়ে আসে। আমার 
'অহুরোপ জাফর, এ অভিপ্রায় তুমি ত্যাগ করে! । 
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জাফর। এ কেমন বিচার হলো ভাইসাহেব? তুমি নিজে 

ছু" দু'টো হিন্দুর মেয়েকে সাদী ক'রে বেশ মশগুল হয়ে সে আছ, 

আর আমাকে পীরের মত উপদেশ শোনাচ্ছে। ! 

আসান। সত্য বটে, তোমার ভাবীর! হিন্দ্ঘরের মেয়ে। গ্রামের 
পর গ্রাম জয় ক'রে, বাহুবলে পিতা বছ নিরীহ হিন্দু-রম্ণীকে ধরে 
এনে মুমলমানের অস্তঃপুরে ঠাই দিয়েছিলেন । যৌবনের ছুনিবার 
আকর্ষণ পেদিন আমি ত্যাগ করুতে পারিনি । কিন্তু ভালো করে 

দেখেছো কখনো জার, তোমার ভাবীদের মুখ? দেখেছে! কি 

সেখানে বিন্দমাত্রও খুশীর ঝলক 1(অনসি- দের ধাকি সেফানৈ বিষাদমাথ' 
দুঃখের হাসি_ শুনে থাকি অহশিশি ভাদের হয দশিত দীঘ্বশ্বান। 

খোদার দোয়ায় ঘে পথের নিশানা পেয়েছি, সেখানে দাড়িয়ে নৃতন 

করে কারও দনে আঘাত দেবো না-সে হিন্ুই হোক আর 

0 নই ভোক্। 

জাফর । তাহলে বাজ্যট। স্বকীতিরায়ের হাতে তুলে দাও, ভাবীদের 

হাত ধরে আম ভোমার সংগে ককিরী নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ভিন 

করে বেড়াই? 

আসান। অভিমানের কথা নর ভাইসাহেব। আনার অন্থরোন, 

রাজী স্থল্পীতিরার়ের সংগে সখ্যত বজায় রাখো, ধা আছে তাই 

যদি রক্ষা করতে পারো ভালো, বিদেশী আমরা, এই আমাদের 

যথেষ্ট । 
জ্মকর। তুমি যাই বলো ভাইজান, অন্তত্তঃ কংকাবতীকে আঘার 

চাই-ই | অসামান্তা রূপবতী ওই রাজকন্যা, আমি মুগ্ধ-উন্নাদ। তাকে 

না পেলে জীবন আগার মূল্যহীন । 

.. আসান। জাবধান জাফর! রাজা স্থকীতিরায়ের সংগে আমি 
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সন্বিব্বতিনি আমার দোস্ত । তোমার হাতে যদি তার অস্তঃপুরের 
শুচিতা বিনষ্ট হয়, তাহ'লে ভাই ঝলে আমি তোমায় ক্ষমা কর্বে! 
না। (এই পীর আসানউল্লার শাণিত তরবারি একদিন তোমার 
বক্ষরক্তেস-না, না,-এ আমি কি বলছি! জাকর, ওরে জাফর, তুই 
আমার বড় আদরের ছোটভাই-_অবুঝ হ'স্নে, ভাই হয়ে ভাইয়ের 
বুকে আঘাত দিয়ে তুই দোজাকের অআ্াধারে নেমে যাস্নে রে। 

[ প্রস্থান । 
জাফর। দৌোজাক! হাঃ-হাঃহাঃ। কংকাঁবতীকে নিয়েই নেছে 

যাবো এ দৌজাকের অন্ধকারে_-তার রূপের ছটায় বেহেস্তের গুল- 
বাগ হয়ে। ঝলমল করে উঠবে সেই আধার, আর আমি 

কাসেমআলির প্রবেশ । 

কাসেম। হুজুর 

জাফর। এই যে কাসেম, তোমার কথাই ভাবছিলাখ, তারপর-- 
খবর কি? 

কাসেম। খুব ভালো । 

জাকর। কি রকম? 

কাসেম। গণেশনারায়ণ হুজুর 

জাকর। দেওয়ান গণেশনারায়ণ? সে তো কর্মচাত-বিতাড়িত ? 

কাসেম। তাইতো সহজে রাজি করাতে পেরেছি । তবে হুজুর, 
খরচা করতে হবে। 

জাফর। কুছ পরোয়া নেই! যত অথের প্রয়োজন নিয়ে যাও। 

যে-কোন মূল্যে কংকাবতীকে আমার চাই-ই। কিন্তু তুলে যেও না৷ 
কাসেদ, আমীর খা এবং কনকরায় অসাধারণ কুশলী 'যোদ্ধা। : 
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কাসেম। তারা টেরই পাবে না। রাজপরিবারের হাড়ির খবর 

গণেশঠাকুরের নখাদর্পণে। 
জাফর। কংকাবতীকে দেখেছিস্? 

কাসেম। দেখেছি মানে? খোদাই ক'রে এনেছি। 

জাফর । দেখি দেখি 

কাসেম। ছুরি দিন হুজুর। 

জাফর। ছুরি? 
কাসেম। আজে হ্যা, দেখাতে হবে এই বুক চিরে,” সেখানে 

সে খোদাই হ'য়ে আছে। 

জাফর। চোপরাও বেয়াদব! আমি যাকে সাদী কর্বো তাকে 

নিয়ে রহস্য? | 

কাসেম। ঘাবড়াবেন না হুভুর। কংকাবতী নয়, সাথে আছে 

করবী-_জোড়া-মাঁণিক | 

জাঁফর। তবে যে শুনেছি, কংকাবতীই রাজার একমাজ মেয়ে? 

কাসেম। ঠিকই শুনেছেন হুজুর ! 

জাফর। তবে? 

কাসেম। ভাইয়ের বেটা। মা চিনির একমাত্র ভাই 

মকররায়। কংকা আর করবী যেন ঠিক জোড়ের পায়রা । 

জাফর। কে বেশী সুন্দরী? কংকা_না, করবী? 

কাসেম। স্থন্দরীর খাতায় অবশ্ত কংকাবতীরই হাক-ডাক বেণী, 

তবে করবীকে দেখেও আমি চোখ ফেরাতে পারিনি । 

জাফর। বছুৎ আচ্ছা! ও ছু'টোকেই আমি সাদী কর্বে। 

কাসেম। এয! | 

জাফর। তৈরী হও। কোন ভয় নেই, দলবল নিয়ে আমি নিজে 
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তোমাদের পিছনে থাকবো । যেয়ে ছু”টিকে যদি কোন রকমে আমার 
হাতে এনে দিতে পারো- প্রচুর পুরস্কার পাবে। 

কাসেম। [.ক্রন্দনের স্থরে | হুজুর 

জাফর। কি হলো, কাদছিম্ কেন? | 

কাসেম। আমার কি হবে হুজুর? আমি যে মনে মনে ঠিক, 

করে ফেলেছি_- 
জাফর। কি? 

কাসেম। বখবরা ॥ 

জাফর। বখবরা! কিসের? 

কাসেম। বেশী নয়, আধা-আধি। মানে কংকা-করবী-_আহা, 

কংকা আপনার, আর করবী-_ 

জাফর। চোপরাঁও উলন্্নুক! জাফরউল্লা যাদের অনুগ্রহ ক'রে 

সাদী করুতে চেয়েছে, তাদের সম্বন্ধে চিন্তা করাও তোমার গুণাহ। 

কাসেম। গুণাহ? ৃ 

জাফর । হ্যা, গুণাহ। যাও কাজ হাসিল করো, বিনিময়ে পাবে 

পুরস্কার, প্রচুর অর্থ। চাই কি, আর একটা হিন্দুর মেয়ে ধ'রে এনে 
তোমার গলায় ঝুলিয়ে দেবো । এইতো! সেদিন মাত্র মুসলমান হয়েছে? 
_-এর মধ্যেই এতো? 

কাসেম। তা ঠিক। গোলামও যা-_গাড়ীটানার বলদও তাই» 
শুধু বয়ে বেড়াবে। কি বহন করুছি বল্তে গেলেই__গুণাহ। 

জাফর । চোপরাও! | 

কাসেম। হ্যা হুজুর, একশোবার । আদাব! 

| | ০ [ প্রস্থান । 

জাফর। আসছে কংকা, আমার বনু-আকাংখিত নারী। রাজা 
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সুকীতিরায় যদি গ্রতিবন্ধক হয়, আবার যুদ্ধ ক'রে সমগ্র রাজ্য 

অধিকার করবো_-জোর করে তাদের ইসলামধর্ম গ্রহণে বাধ্য 
করাবো। বাসস্তীনগরের সিংহাসনে বস্বে এই জাফরউল্লা, আর তার 

প্রধানা বেগম হবে এ অপরূপ রূপ-লাবণ্যময়ী--বেহেন্তের হুরী-_ 

কং্কাবতী। হাংলহাঃ-হাহ'ত, | 

| [ প্রস্থান । 

চতুর্থ দৃশ্য ৷ 

নদীতীরস্থ জগত্রায়ের কুঠী। 

বিষঞ্ন অবসাদগ্রস্ত কনকরায়ের প্রবেশ । 

কনক। বিচিত্র জগৎ! আজ যে রাজা, কাল সে ভিক্ষুক। 

ছিলাম রাজার ঘরে, রাজ সমাদবে, খ্যাতির উচ্চশিখরে। একট 

ঘৃণি-হাওয়ায় ছুড়ে ফেলে দিষ্েছে পথের ধূলোয়। কোথায় তুমি 
জগত্রায়,। উপর থেকে চের়ে দেখে, তোমার কুড়ানো মাণিক 

আজ পথের ধুলো-কাদার চেয়েও নিকৃষ্ট । লোকে জানে, তুমি মহান_ 

দয়ার অবতাব, কিন্তু তুমি তো জানো না দেবতা, তোমাক সেদিনের 

করুণা আঙজ্জ কনকরায়ের কাছে অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে 
হায় কংকা, কেমন ক'রে ভুলে থাকবো তোমাকে? কিন্তু তুমি 

যে দেবতার নৈবেছ্য-_-পথের মানুষ কনকরায়ের জন্ত তোমার টি 
হয়নি। ও: ঈশ্বর, বিশ্বৃতি দাও-বিশ্বৃতি দাও! 
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গীতকণ্ঠে মাঝির প্রবেশ । 

মাঝি 1 

গীত! 
ওর বন, ভাব একারপ। 

কেমন ক'রে মুইছ্যা, দিব! ননীবের লেখন। 

ভাব মিছে আমার-জাষার, সয় কালে কেউ না কার, 

ছাওয়াল জু শিছে রে তাই, ফিছে সায়ার বাধন ॥ 

(ওরে ভাই) জাইজ বে দ্যা টায়ার কুদীর, 

কাইল মে পথের ফকির, 

দুঃখু পাই রে আগন ভূইল্যা বার কপালে যেমন। 

কনক। মাঝি! মাঝি! 

মাঝি । [নিকটে আদিল] কন্ কত্তা! , 

কনক। মাঝি, এ পানসী তোমার? 
মাঝি। আমার লয়তো কার? আমার ও তিন পুরুষের লাও। 

গেল সোন্ তলা ছাইছি, তার আগের সোন ব্দলাইছি গুলা আর 
ছই_এবার দিছি গাব আর আলকাতর1। এক্কেবারে লুতনের নাহীন, 
পুরানো কইবে কোন্ হালা? 

কনক। সে তো বুঝলাম, নৌকয় পার হ'লো কে? 
মাঝি। সবুর কর, আইতে আছে। চক্ষু ফিরাতেই লারবা। 

কইলো লোচন মিঞা, দেইখ্যা আহ, ঘাড়ের পরে এ কোডা বাড়ীতে 
তোমার নাহান কোন ব্যাডা লোক আছে. কি না। নামও কইরা 
দেছে, নোলকরায়। যাই পাট্রাইয়া দি? এক্কেবারে মিইল্যা গেছে। 
কি কও কতা, নামডাও মেলছে তো? | 

৩ ( ৩৩) 



কাকাবত্বীর ঘাট [ প্রথম অংক।, 

কনক । হ্যা, আমার নাম কনকরায়। 

মাঝি। হঁ_হ”, এ অইলো।! যেই নোলক--সেই কোনক। 
কনক। কে আছে তোমার নৌকায়? 
মাঝি । হেথা মুই কইতে :লারবো, মানা কইর্যা দ্েছে। বোঝ 

না ক্যান্, রাজার বেডি_জানাজানি অইলে খারাপ হইবো । আরে, 

উতলা হও ক্যান? এট্রা লয় এটা লয়, লায়ে' জোড়া পরী, 
ঠাণ্ডা অইয়া বোহ, পাট্টাইয়! দি । [4 | 

কনক। জোড়া পরী! তার মানে? তবে কি-_তবে কি কংকা- 
করবী? কিন্তু এ অন্বায়-_-ঘোঁর অন্যায়! এরা আমাকে পাগল না 

করে ছাড়বে না! 

ভ্রিয়মানা কংকাবতীকে পশ্চাতে রাখিয়া করবীর প্রবেশ | 

কবরী । এই যে গে! কেঞ্টঠাকুর, আবার কার মন চুরির ফিকিরে 
আছ? 

কনক। করবী! 
করবী। উ-্ছ” করবী নয়, কংকা। করবীর বোন কংকা-__ফোটা- 

ফুল কংকা। | 

কংকাবতী ।._ 



০০০ [... কংকাবতীয়' ঘাট 
শোভা-_ফুলের হাসি, 

প্রাণ দির য় ভালোবাসি, | 
মনের মশি দিলাম সপে, আড় চাই লে॥ 

কণক। এখানে এলে কেন তোমরা? আমি তোমাদের কেউ 
নই। ভুলে যাও আমার কথা-_আমাকে একলা থাকতে দাও। 

কংকাবতী। কনকদা । 
কনক। কেন অবুঝ হও কংক1? বোঝ না কেন, রাজা 

জানতে পারলে মহা অনর্থ হবে। 

কংকাবতী। যে অনর্থ হয়ে গেছে, তার চেয়ে বেশী আরকি 
হবে? | 

করবী। এই দেখো, [স্থুর করিয়া ] চার চোখ এক হলো, 
্ অমনি ধার! গড়িয়ে পলো। 

শা আমার হয়েছে জ্বালা! চোখের জলই ঢাঁলবে যদ্দি, তবে ছোঁটা- 
ছুটি ক'রে কষ্ট করা কেন? ভাবলাম দ্রেখা হবে ছু'জনে_মনের 
গোপন দোর যাবে খুলে । প্রথমে হানাহানি কানাকানি, তার পরেই-__ 

কংকাবতী। করবী! 

করবী। তাই তো, আমারই বুদ্ধিপ্ুদ্ধি লোপ পেতে বসেছে! 
তিনজনে কি প্রেম হয়? সে রাজত্বে থাকবে শুধু তোমরা! ছু'জনে-_ 
কংক। আর কনক। যদিবা আর কারো স্থান হয়, তিনি হচ্ছেন 
নিশির চন্দ্র মা অথবা বসন্তের মৃছু-মন্দ বাতাস। [ প্রস্থানোগ্যত ] 

কংকাবতী। আঃ! বড় দুষ্ট হয়েছিস তুই! 
করবী। তাই তো আর কষ্ট দিতে চাই না, বরং সইতে রাজি 

আছি। যাই, ফুল তুলে মনের মতো ক'রে মালা গেঁথে নিয়ে 
গানি। স্মই লে, | 



কংকাবতীর থাট | ৃ [ প্রথম অংক। 

[ হুর করিয়া! ] কনক-কিরণে মাতি যেয়ে 1 তুলে। 

ভায়রায় দিও মধু রজনী “পোচ্ছালে। 
[ হাসিয়। ভ্রুত প্রস্থান | 

কংকাবতী। করবী! 
কনক। কংকা! 

কংকাবতী। কি? 

কনক। আমাকে তুমি তুলে যাও, কংকা! মা, বাবা আর 

দাদাদের ইচ্ছামত অন্ত কাউকে বিয়ে ক'রে সুখী হও তুমি। 
কংকাবত্তী। একথা তুমি বলতে পারলে? তবে কি বুঝবো, 

ভালোবাসার কোন মূল্য নেই? মন ঝলে কোন পদার্থ নেই? 
প্রেম, প্রণয় এসব কি শুধু কবির কাব্য-বিলাস? পুরুত ডাকিনি, 
মন্ত্র পড়িনি, তবু এক সাদ্ধা-জ্যোৎসায় পবিত্র ফুলের মালা-বদল ক'রে 

পরম্পরকে বরণ করে নিযক়েছিলাম। একে তুমি মুখের কথায় মুছে 

ফেলে দিতে চাও ? 
 কনক। কি ক'রে দেখাবো তোমায় কংকা, সে-সব গাথা আছে 
মনের মণিকোঠীয়। কিন্তু বাস্তব জগতে এর কতটুকু মুল্য? 

সমাজের স্বীকৃতি নেই, পিতা-মাতার সম্মতি নেই-_কে বুঝবে আমা- 

দের অন্তরের আবেদন? কে দেবে আমাদের পবিজ্র ভালোবাসার 
যথার্থ মর্ধাদা? | 

কংকাবতী। কেউ না দিক, না বুঝুক-_তৃমি তে। বুঝবে | এর - 

বেশী আমি আর কিছুই চাই না। তোমাকে নিয়ে লোকসমাজের 
বাইরে__গভীর জংগলে পাতার কুটীর বেধে বাস করুবো। বনের 
ফলমূল খেয়ে আর নদীর জল পান ক'রে জীবন ধারণ করবো । 
চাই না রাজ্যন্থধ_চাই না রাজার বৈতব। 

(৬৬): 



চতুর্থ দৃশ্ত। ] কংকাৰতীর ঘাট 

কনক। তয় হয় কংকা, আজ যে কথাটা এত সহজ ক'রে 
বল্ছো, বাস্তবের কঠিন আঘাত যখন আস্বে, এতো সহজে তাকে 
গ্রহণ করুতে পারবে না। 

কংকাবতী। সে তোমরা_ পুরুষেরা পারো। আমরা নারী, 
স্বামী বলে যাকে জেনেছি, জীবনে-মরণে তিনিই আমাদের ইষ্ট 
দেবতা । 

কনক । কিন্তু মহারাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি তোমাকে গ্রহণ 
করি, রাজশক্তির অত্যাচারে জীবন আমাদের দুধিষহ হয়ে উঠবে। 

কংকাবতী। ভয়কি? এ রাজ্য ছেড়ে আমরা অন্য কোন রাজ্যে 

আশ্রয় নেবো । 

কনক । কিন্তু পিতামাতার স্সেহ? 

কংকাবতী। মেয়ের স্থখের জন্য ধাঁদের মাথাব্যঘ। নেই, সামান্য 

কুলমর্যাদার দোহাই দিয়ে ধারা আমার জীবনটা ব্যর্থ ক'রে দিতে 
চান, তাদের ন্সেহের দাবী আমার নেই। 

কনক। মন টল্বে না? 
কংকাবতী। এ তোমার ঘিথ্যে আশংক1। 

কনক। ভয় করুবে ন1? 

কংকাবতী। স্বামীর আশ্রয়, নারীর দুর্ভে্া চুর্গ। 
কনক। তাহলে এসো কংকা[ নিবিড়ভাবে কংকার হাত 

ধরিল ] সাক্ষী এ অন্তগামী দেব-দিরাঁকর, সাক্ষী এ পুণ্যতোয়! চন্দনার 
মনমাতানো৷ কুলু-কুলি ধ্বনি, সাক্ষী রইলো-_ 

ঘটি ফুলমালা-হস্তে করবীর প্রবেশ । 

_করবী। কংকার বোন করবী। [ উভয়ের গলায় মালা পরাইয়া |] 
| ( ৩৭. ) 



 ক্ষংকাবতীর ছাট [শ্রম অংক। 
বদল করিল) আর তোমাদের এই শুভ-মিলনের সাক্ষী হয়ে 

রইলেন-_ 

মাধব ঠাকুরের প্রবেশ । 

.. যাধব। তোমাদের নিত্য সহচর রাজ-্পুরোহিত- _মদনমোহনের 

দীন সেবক--এই মাধব ঠাকুর 

[ করবী হাসিতেছিল। কনক ও কংকা লজ্জিত হইল ] 
না-না, তোরা এভাবে দীড়া। এ বড় মধুর রূপ- মধুর ভাব, আমার 
কান্-কমলিনীর স্ব-রূপে প্রকাশ। 

কনক। গৌঁসাইঠাকুর ! 

মাধব। এই তো পুরুষের কাঁজ। লজ্জা, মান বা তয়ে কখনে। 

কর্তব্য হারায়ো না ভাই! | 
কংকাবতী। আশীর্বাদ করো ঠাকুর ! 

[ কংকা ও কনক প্রণাম করিল ] 
মাধব। দূর পাগলী! আমার কাছে চাইতে হবে কেন? আমি 

যে দিয়েই রেখেছি । 

করবী। এ তো হয়ে গেল, 

[সর করিয়া ] কনক-রাজা বাইবে দাড়। 

কংকা-তরীর কর্ণধার | 

মাধব। এসো কংকা, এসো করধী, তোমাদের আমি নৌকয় 
তুলে দিয়ে আসি। | 

কনক । যাঁও কংকা, নির্ডয়। কনকরায় কখনো সত্যভংগ 

করবে না। [ মাঁধবের সহিত কংকা-করবীর প্রস্থান ] এই তো প্রেম 
এই তো৷ সত্যিকারের ভালোবাসা । শত বাঁধা-নিষেধ উপেক্ষা সনে 

(৩৮ ) 
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ছুটে এসেছে আমার কাছে। এই পবিত্র ভালোবাসাকে আমি 
অবহেলা করবো না। কত্কা আমার মানসী-প্রতিমা_-ভবিষ্যৎ জীবনের 
মুখ-ছুঃখের সাথী। এ জগতে এমন কোন শক্তি নেই, যে আমার 

বুক থেকে তাকে ছিনিয়ে নিতে পারে। 

[ নেপখ্যে কংকা, করবী ও মাঝির আর্তনাদ ] 

ওকি! আর্তনাদ কিসের ? 

দ্রুত মাধব ঠাকুরের প্রবেশ । 

মাধব। সর্বনাশ হয়েছে কনক- সর্বনাশ হয়েছে, নৌকয় ডাকাত 
পড়েছে! 

কনক । ডাকাত! এখনও সুর্য অস্টে যায়নি, এরই মধ্যে ডাকাত ? 

মাপব। সেকথা পরে, ছুটে এসো আগে ওদের বাঁচাও । 

[ দ্রুত প্রস্থান । 

কনক। কি, কনকরায়ের হৃদংপিগ্ত উপড়ে নেবে দে বেঁচে 

থাকতে? জাগো জেগে ওঠো! কনকরায় প্রচণ্ড বিক্রমে ৷ সাপের মত 

ক্রুর হও, বাঘের হিংস্রতা তার রক্ত পিপাসা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো 
দেহমনের সমন্ত শক্তি নিয়ে। দ্বিতিন্ন কর শক্রর চক্রাস্ত-জাল- 

দেহগুলো তাদের চন্দনার অতলতলে ডুবিয়ে দিয়ে, উদ্ধার ক'রে 

নিয়ে এসো আমার জীবনসংগিনী-কংকাবতীকে। 

[ প্রস্থান । 
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ব্বাজপ্রাপাদ--মকরের কক্ষ | 

বাঈজীগণের নৃত্যগীতের মধ্যে একজন বাঈজীকে ধরিয়া 
মকররায়ের প্রবেশ । 

বাঈজীগণ।-- 

বিনিষয়ে প্রাণবধূ, চরণে ঠাই দিও। 

মকর। বাঃ চমৎকার! তুমি আমার ইন্দ্রসভার উর্বশী_-_নর্দানের 
লারিজাত। তোমাকে আমি পুরস্কার দেবো নিজের প্নেহমন-- 
সবকিছু । [ আলিগংনে উদ্ধত ] 

সহসা স্বকীত্তিরায়ের প্রবেশ । 

স্থকীতি। [বজ্রকণ্ঠ ] মকর ! 

[ মকরের ইংগিতে বাঈজীগণের সতর়ে প্রস্থান । 
মকর। জ্যাঠামশাই, আপনি এখানে এসময়ে-_ 

নুকীতি। স্তব্ধ হও লম্পট! এতদূর স্পর্ধা ফোম দেবে 
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মদ আর বাঈজী নিয়ে- ক্ষতির ফোয়ার1 ছুটিয়ে দিয়েছো বাসস্তী- 
নগরের রাজপ্রাসাদে? | 

মকর। জ্যাঠামশাই__ 
স্বকীতি। চুপ! ন্ুবীতিরায় তোমার কেউ নয়। তাই খি 

হতো তাহ'লে তোমার আচার-ব্যবহার এত হীন হ'তে পারতো. 

না। তুমি-না করবীর সহোদর ? কংক। ন1 তোমার বংশের €ময়ে ? 

যায় ঘরের ছু-ছুটো বয়স্থা মেয়ে নিখোজ, সে কি-না বাঈজীর 

নৃতাগীত আর স্থুরাপাঁনে উন্মন্ত? একথা তাবতেও আমার লজ্জা 

হয়, যে, বাসস্ভীনগরের মহান রাজবংশে জন্ম নিয়েছে তোমার মতো! 

একটা নীচমন। কুলাংগার ! 

মকর। বুথাই আমাকে তিরস্কার করছেন। রণদেবকে . বলুন, 
সৈন্য আছে-_সেনাপতি আছে, তাদের বলুন। আমার কথা কেউ 

কোনদিন গ্রাহ করে না_কানেও তোলে না। 

স্থকীতি। স্তব্ধ হও মূর্থ! র 

মকর। মূর্খ বলেই কোনো বিষয়ে মাথা গলাতে চাই না। 
কনকরায়ের কাছে নাকে খত. দিয়ে কংকাকে তার হাতে তুলে 
দিলে নিশ্চয়ই আজ নিখোজ হতো না। আগে প্রেমের অভিসার 

চল্তো গোপনে রাজপ্রাসাদে, এখন চলছে জনমানবহীন জগতরায়ের 
কুঠীতে। 

স্থকীতি। যেমন নিজের মনোবৃত্তি, চিন্তাধারাঁও ততোধিক নীচ। 

কনক সেখানে নেই যূর্থ! 

মকর। থাকবে কি করে? তিনজনে এখন এক জারগাতেই ূ 

হ্ধীতি। তাহলে কি তুমি বলতে চাও, কনকই ওদের তুলিয়ে.. 
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নিয়ে গিয়ে কোথাও আব হয়েছে? কিন্ত করবী? কোনো মন্দ 
অভিপ্রায় থাকলে করবী নিশ্চয় কংকার সংগে যেতো মা।, 

মকর। কন্নী? সে তার কথার চক দিয়ে সবাইকে ভুলিয়ে 
রাখে। কিন্তু আমি জানি, কনকের সংগে এদের কারও সম্পর্ক 
আদৌ ভালো নয়। 

স্বকীতি। হোক, তবু কংকাঁকরবী ছেলেমান্তয | তুল উুঁচাঃ 
করতে পারে, কিন্ত বড়ো-ভাই হিসেবে তোমার কি কোন কর্তব্যই 
নেই? 

মকর। কর্তব্য বিবেচন] করেই, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে 
দিয়েছি--ওদের অনাচার। তারই ফলে দাদার বিধ-নজরে পড়েছি, 
জ্যাঠাইমার চক্ুশূল হয়েছি, আমীর খাঁর বক্র-দুিতে প'ড়ে নাজেহাল 
হাচ্ছি।. কংকা আর করবী তো কথাই বলে না। 

শোকাকুলা ইন্দুমতীর প্রবেশ । 

ইন্দুমতী। ওগো, পেয়েছো আমার কংকা-করবীর সংবাদ 
হ্বকীতি। না রাণী, রণদেব ছাড়া আর যারা তাদের খোঁজে 

_ গিয়েছিল সবাই বিফল হয়ে ফিরে এসেছে । 
মকর। এখন আর হা-ছুতাশ ক'রে কি হবেজ্যাঠাইমা? সময় 

যধন ছিল, তখন তো তোমরা কেউ সতর্ক হওনি। 
[.. ইন্দুমতী। তুই চুপ কর হতভাগা! বংশের কুলাংগার তুই! 
তোরই চক্রান্তে একাস্ত বিশ্বাসভাজন গণেশনারায়ণকে হারিয়েছি, 

পুত্রাধিক কনক আমার পর হ'য়ে গেছে। প্রাসাদের আলো” বংশের 
€গৌরব-_-কংকা- করবীকে হারাতে বসেছি। হই আমাদের র মহাপজ! 

স্থকীতি | রাণি-পানি! 

৪২ ,) ৰ 



পঞ্চম দৃষ্ত | ] কংকানতীর ছাট 

মকর। বেশ, আমি কুলাংগার মাতাল .লম্পট। কিন্তু একটা 

কথা স্থির জেনো, স্বার্থহীন হ'য়ে এই মকরই- চেয়েছিল .তোমাদের 

বংশের গৌরব অক্ু্ন রাখতে। (কিস্ত সবার বিরুদ্ধে একা আমি কি 

করতে পারি? আমি তোমাদের দৃষ্টির বাইরেই থাকবো । তোমরা 

কিন্ত ওদের খুঁজে এনে ছুটিকে একসাথে মহাসমারোহে কণকের 

গলায় ঝুলিয়ে দিও । বংশগৌরবের মহিমায় দিগ.দিগন্ত মুখরিত হ'য়ে 

[প্রস্থান । 

স্বকীতি। অপদার্থ! | 
ইন্দুমতী। এ আমাদের কি হ'লে! রাজা? তুমি এ রাজ্যের 

রাজা_-আমি মহাবাণী, আর আমাদের ছু"-ছুঃটো মেয়ে নিখোজ 

আমাদেরই রাজ্যে ! | 

রণদেবের প্রবেশ । 

রণদেব। পিতা-_পিতা, এই যে মা তুমিও আছ ।॥ 

স্থকীতি। পেয়েছো_ পেয়েছে সন্ধান? ৃ 

ইন্দুমতী। তুই ফিরে এলি, আমার কংকা-করবী কই? 

রণদেব। তুমি ভিতরে যাঁও, মা। 

ইন্দুমতী। নেই? আমার কংকা-করবী নেই? লুকোসনি 

বাবা, খুলে বল্ কি হয়েছে তাদের। ০ স্ছ 

হুবীতি। রূল_ বল রণদেব, সংকোচ কিসের? আমি জানি, 

বিপদ কখনও একা আসে না। আমার সৌভাগ্য-রবি কনন্দকে 

যেদিন বিদায় দিয়েছি, সেইদিনই বুঝে নিয়েছি বিপদের পাহাড় 

আমার জগ তৈরী হয়ে আছে। বল কি সর্বনাশ আমাদের হয়েছে? 
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রণদেব। কংকা-করবী অপহৃতা । 
হুকীতি। অ-প-্হ-তা ? 

ইন্দুমতী। আমার কংকা-করবীকে কে নিয়ে গেলো? 

স্থকীতি। ওঃ, এই কথা শোনবার আগে কেন আমার মৃত্যু 

. হলো না! বলতে পারো_বলতে পারো রণদেব, কে সেই দুবৃক্ত 

যে স্বকীতি রায়ের বংশগৌরবে হাত দিতে সাহস করে? 
রণদেব | সে দুরন্ত আর কেউ নয় পিতা, আমাদের সংগে 

সন্ধিব্ধ পীর আসানউল্লার সহোদর কুখ্যাত জাফরউল্লা খা! 

হ্কীতি। জাফরউল্লা-_জাফরউল্ল ! | 

রধদেব। চন্দনার তীর ধরে ছুটে চলেছি, এমন সময়, পা-ুটি 
জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলো আহত লোচন মাঝি। 

ইন্দুমতী। তারপর? 
হকীতি। কি বলেছে মাঝি? 

রণদেব। এ মাঝির নৌকাতেই গত সন্ধ্যার কিছু পুর্ব কংকা 
আর করবী গিক্লেছিল জগতরায়ের কুঠীতে কনকের সংগে দেখা 

করৃতে। আসবার সময় পানসী যখন মাঝ-নদীতে, হঠাৎ চার 
. শীচখানা ছিপ পানসীকে ঘিরে ফেলে। মাঝি জানতে পেরেছে, 

সকলেই তারা মুসলমান-__জাকরউল্লার লোক । কংকা-করবীকে 
অপহরণ করাই তাদের উদ্দেশ্তা। - সাদি 

ইন্দুমতী। তারপর আমার কংকা-করবীর কি হ*লো? 
রণদেব। পরের ঘটনা সে জানে না, মা। সকালে যখন জ্ঞান 

কিরে এলো, দেখে__সে তার নৌকার ওপরই হাত-পা বাধা অবস্থায় 
নি ছি 

স্থকীতি। আর কি শুনতে চাও স্কুণী? তোমার কংকা”করবী 
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বিধর্মী মুললমানের লবলে। ও১) রণদেব, এই মহরতে যেন আমি | 

অথর্ব হ'য়ে পড়েছি ! | | 

ইন্দুমতী। ও% কংকা-_আমার কংকা-করবী_ 

শীতকষ্ঠে আহত মাধব ঠাকুরের প্রবেশ । 

মাধব | 

গীত। 
ঝরিয়া গিয়াছে ঝড়ের আঘাতে ননগন-পারিজাত। 

ছিড়েছে মুকুল গুকারেছে পাত|, দার অশনিপাত। 

ইন্দুমতী | ঠাকুর_ঠাকুর। একি! নে করুলে তোমার এই দশ]! 

মাপব | 

পুর্থ-গীতাংশ । 
সমাজের ওরা অঞ্িশাপ, 

মানুবের ঘণা মহাপাপ, 
স্ঠায়ের বিচারে বিমুখ বিধাতা, নাই কোন প্রতিষাত 

স্থকীতি। ঠাকুর, তুমি কংকা করবীর নিত্য-সহচর, যদি কিছু . 

জানো, স্পষ্ট করে বলো, কোথায় তারা-_কোথায় কনক? 

মাধব। হারিয়ে গেলো, প্রাণের কাঁচ-কমলিনী আমার হারিয়ে 
গেলো । 

রণদেব। তুমি কেমন করে জানলে গৌঁসাইঠাকুর ? 

মাধব। আমি যে সংগে-সংগেই ছিলাম। . তাদের নৌকোয় 
তুলে দিয়ে তীর ধরে কয়েক পা এগিয়েছি, অমনি ভেসে এলো 
করবীর আর্ত" শ্ীঘকার! 
 ইন্ুমতী। তারপর? 
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মাধব ।-_ | 
 গুর্বশ্গীতাংশ। 

কত যে ভাকিনু সহযণ হুরে, 

দিল না যে সাড়া বারেকের তরে, 

বিলাল সে নু দুর-দুরাস্তরে মৃদু বাতাসের সাথ 

. [প্রস্থান । 
ইন্দুমতী। রণদেব-_রণদেব ! 

রণদেব | মী 

স্থকীতি। রাণী রাণী, দেখে! তো আমার নিঃগাস বইছে কি না! 

রণদেব, ভালো ক'রে দেখো তো বাবা, বুকের স্পন্দনটা আমীর ঠিক 

চল্ছে কি না! আমি রাজা স্ুকীতিরায় আর আমার বুক থেকে 

আমার কণ্যারা অপহৃত1 ? নিংহের গহ্বর থেকে তার শীবককে ছিনিয়ে 

নিয়ে গেলো! ও% কপটতা--কপটতা ! আসানউল্লার সন্ধি শুধু 

ছলনা! কি করুবো_কি করুবো আমি? 

রখশদেব। আদেশ দিন পিতা। 

ইন্দুমতী। রণদেব, তোর মত উপযুক্ত পুত্র থাকতে আমার 
কংকা-করবীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো? পারবি নাঁ-পারবি না 

তাদের উদ্ধার করে আনতে? | 

রণদেব। মা | 

.. ইন্দুমতী। কথা আমি শুমতে চাই না, আমি চাই কংকা- 
_ করবীকে, চাই আমার কনককে, তার সংগে উপহার চাই, লম্পট 

জাফ্রউল্লা খার ছিন্নশির। আমার অন্তপুরের শুচিতা ন্ট করতে যে 

হাত বাড়িয়েছে, তার তাজা রক্তে আমি ন্সান্ করবো। তারপ় 
 কংকা-করবীকে এনে নিজের হাতে হরি | বসিয়ে দেবো তাঁদের 

(৪৬ ). 



পঞ্চম দৃষ্বা | ] | কংকাবতীর ঘাট 

বুকে। মৃতদেহগুলো টেনে নিয়ে তাসিয়ে দেবো তরংগময়ী এ 

চন্দনার জলে। [ প্রস্থান । 

রণদেব। পিতা ! 

সুকীত্তি। যাও, আমীর খাকে আমার আদেশ জানিয়ে বল্বে, 

মৃহ্র্ত বিলম্ব না করে বাছাই-করা পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে ইসলাম- 
বাজার অবরোধ ক'রে সমগ্র রাজ্য ভম্মস্তপে পরিণত কবুবে। বন্দী 
বা হত্যা কর্বে সন্ধিতংগকারী বিশ্বাসঘাতক এ হিন্দুছেষী ভ্রাভৃহবয়কে। 

রণদেব। তাই হবে পিতা, এই উন্মুক্ত তরবারি হাতে একা আমি 

ছুটে যাবো বিছ্বাৎ-গতিতে | পলকে-পলকে প্রলয় হৃষ্টি করবো। 
অনাচারী ধর্মঘ্বেধীদের সমস্ত শক্তি চূর্ণ-বিচর্ণ করে মাটার সংগে 

মিশিয়ে দেবে তাদের পাঁপের প্রাসাদ । নির্মমভাবে হত্যা ক'রে 
তাদের ছিন্পশির এনে উপহার দেবো আপনার পায়ে। 

স্ববীতি। আর আমি সেই ছিন্মুণ্ড বর্শার ফলকে গেঁথে পথে 
পথে শোভাযাত্রা ক'রে সবাইকে দেখাবো । আর তার গায়ের 
রক্তাক্ষরে লিখে দেব রাজা স্থকীতিরায়ের বংশমধাদায় আঘাত, 
দিলে, এছনিভাবে মৃত্যু দিয়ে তাকে প্রায়শ্চিত্ব কর্তে হয়। 

| | প্রস্থান । 
রণদেব। এইবার আমিও ছুটে যাঁবো রুদ্রতেজে। পাঠানবীর 

আমীর খা আস্বে পিছনে কালবৈশাখীর ঝড় তুলে। তারপর 
দু'জনের মিলিত দুর্বার শক্তি নিয়ে ধংস করবো সমগ্র ইসলাম 
বাজার আর সেই ধ্বংসম্তুপের উপর নরপিশাচ শয়তানদের হত্যা .. 
ক'রে সৃষ্টি করবো এক বিভীষিকাময় রক্তের ফোয়ারা! ! 

[প্রস্থান । 

( ৪৭ ) 



দ্বিতীয় অংক। 
প্রথম দৃষ্ট। 

জগ্ড সর্দারের কুটীর গ্রাংগণ। 

কথা কহিতে কহিতে গংগারামের ও ফেলারামের প্রবেশ । 

গংগারাম। কি রে ফেলা, মেয়েটা মুখ খুলেছে? 
 ফেলারাম। উম, শুধু প্যাটতপ্যাট, করে চাইছে, যেন প্বাতুড় 

খরে মাকে খুঁজছে। 

গংগারাম। বুঝেছিস্ ফেলা, থেয়েটা বোধহয় কারও খঞ্সরে 

পড়েছিল, তাই নদীতে ঝাপ দিয়ে পালাবার মত্তলব ছিল। নইলে 
নদীর চড়ায় আটকে থাকবে কেন? 

ফেলারাম। তোর. মাথা আর মুড! খঞ্লর-টগ্লর নয়, মেয়েট! 
নিশ্চয়ই কারও প্রেমে পড়েছিল--তাই ফন্কে যাওয়াতে জলে ডুবে 
অরূতে গিয়েছিল। | 

গংগারাম। যাই বলিদ্, আমাদের বরাত কিন্তু তাই বেশ 
উচুদরের। কি বলিস্? মর 

ফেলারাম। যা বলেছিস্ মাইরি! আ-হা, মেয়েটার যা রূপ, 'ইচ্ছে 
হ'চ্ছে--এখনই বিয়ে ক'রে ফেলি। 

". গংগারাম। আমার বুঝি হ'চ্ছে না? তোর চেয়ে বেষী।, 
 ফেলারাম। ধ্যেং! তোর যে ঘটোৎকচের মতো চেহারা, তার 

পাশে তোকে মানাবে কেন? 

6৪৮) 



প্রথম দৃশ্ত। ] _ কংকাবতীর ঘাট 
গংগারাম। বটে, আমি ঘটোৎকচ? তুমি মযুরছাড়া কাত্তিক! 

বড় যে বিয়ের সাধ! আয় তোর বাপের বিয়ে দেখিয়ে দিই! 
ফেলারাম। কি, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। গায়ে 

কুয়োদ হয়েছে? দীড়া, সর্দারকে কলে তোর দফা গয়া ক'রে 
ছাড়বো! | প্রস্থানোছ্যত ] 

গংগারাম। [বাধা দিয়া ] এই-__-এই, মাইরি ফেলা, ঠাট্টা করেছি-_ 
মনে কিছু করিসনে ভাই । আর নিজেরা ঝগড়া করে হবে 
থোড়! সর্দার যা বলেছে, তাতে অন্য কারও নাক গলাবার জে! 

নেই | | 
ফেলারাম। কেন? 

গংগারাম। মজার কথা শোন্ ফেলা, ন! বিইয়েই কানাইয়ের 
মা! বলে কি না আমরা বাঁপ-বেটা ! 

ফেলারাম। তাহ'লে উপায়? 

 গংগারাম। [ হতাশভাবে উপরের দিকে দেখাইল ] ও-পায়। 
ফেলারাম। কিন্ত আমি ঘে ভেবেছিলাম 

গংগারাম। চুপ-চুপ, সর্দার এসে পড়েছে, সংগে সেই ছু'ড়িটা। 

কংকাবতীসহ জগ্ড সর্দারের প্রবেশ । 

জণ্ড। কি রে, জিনিস-পত্তর সধ তুলেছিস? আর সব গেল 
কোথায়? 

গংগারাম। জিনিস-পত্বর অস্তর-শত্তর সব ঘরের মধ্যে গুছিয়ে 

রেখেছি। মংগলা, কাঙালী, গদাইচরণ-_ওরা সন ঘাট থেকেই বাড়ী 

চলে গেছে__রেতের ব্লোয় আসবে বলেছে। 

জণ্। আচ্ছ।। তোরা দু'জন আজ আর বাঁড়ী খাঁসনি, এখানেই 

9. ( ৪৯ ) 
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রান্না-বান্না ক'রে খেয়ে যাঝি বুঝলি; আজ আমার বড় আনন্দ, 

ঘরে আমার মা এসেছে! . 

ফেলারাম। তা বটে-তা বটে! 

ংগারাম। সেকথা আর বল্তে! কিন্তু বড্ড তয় পেয়ে গেছে 
সর্দার। 

জণ্ড। পাবে না? কত বড় ধকল্টা গেছে! নেহাৎ আমাদের 

নজরে পড়েছিল, নইলে আরও কত ছুর্গতি ছিল, কে জানে! 

[ কংকাবতীকে উদ্দেশ্ট করিয়া ] একি, কথা বল্ছিস না যে? ভগ 

করিসনে, এরা সব তোর ছেলে, কোন তয় নেই। জগ্ু সর্দারের 

কাছে থাকাও যা, নিজের বাড়ীতে থাকাও তাই। কার ঘাড়ে 

দশটা! মাথা যে, তোকে কিছু বলে? যেব্যাটা তোকে কিছু বলবে, 

মাথাটা তার গুড়িয়ে দেবো না? 

গংগারাম। ভয় কাটেনি সর্দার, এখনও থরস্থর করে কাপছে ! 

ফেলারাম। তার উপর জল খেয়ে ঢাক হ'য়ে আছে। আগে 

সুষ্থ করা দরকার। 

কংকাবতী। না-না, আমি সুস্থ আছি। তোমরা আমাকে ছেড়ে 

দাও। তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাঁও। 

জণ্ড। হাঃ-হাঃ-হাঃ! মা আমাদের শক্র ভেবে নিয়েছে । হবেই 

তো ব্যাপার যে সাংঘাতিক । মা কালীর দিব্বি, বিশ্বাস করু মা, 

আমাদের দিয়ে তোর উপকার ছাড়৷ ক্ষতি হবে না। | 

কংকাবতী। [কাদিতে ফ্াদিতে ] কেন তোমর! আমাকে জোর 

ক'রে নিয়ে এসেছ? কি দোষ করেছি আমি? এমন ক'রে কেন 

মামার সর্বনাশ করলে? | 

জণ্ড। আবার সেই কথা? তুই বিশ্বাস কর, আমরা তোকে 

( ৫* ). 
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এনেছি সত্য, কিন্তু জোর করে নয়। জগ্ড সর্দার ডাকাঁত বটে, কিন্ত 

মেয়েদের সে “মা” ছাড়া কিছু জানে ন]। 

গংগারাম। আমরাও তাই-না সর্দার? 

ফেলারাম। সে কি আবার কলে বোঝাতে হবে? 

জণ্ড। ভোর রাত্তিরে ডাকাতি ক'রে ফিরছি, সবে ধীরাবতী 

ছেড়ে চন্দনার উজান ধরেছি। হঠাৎ চাদের আলোয়, চোখের 

সামনে ভেসে উঠলো নদীর চড়ায় একটা ফোটা পদ্ম! যত্র ক'রে 

তুলে এনেছি। বেহু'স ছিলি পুরো একটা দিন। নদীর বুকে তোকে 
নিয়ে যমের সংগে লড়াই করেছি। অবশেষে মা-কালী মুখ তুলে, 
চেয়েছেন, তাই তোকে খাড়া ক'রে তুলতে পেরেছি। 

কংকাবতী। কিন্তু তারা সব কোথায়? করবী আর-_ 

জণ্ড। আরও কেউ বুঝি তোর সংগে ছিল? 

কংকাবতী। নেই! কেউ নেই? কেন তোমরা শত্রুতা করতে 
আমাকে বাচিয়ে তুল্লে? 

জণ্ড। আ-হা» ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? আগে বিশ্রাম করু, সুস্থ হঁ- 

তোর সব কথা শুনবো। গীয়েগীয়ে আমার লোক ছড়িয়ে 

আছে। তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজে দেখবো-কোন ক্রটাই রাখবে! না। 
গংগারাম। তছনছ, ক'রে ফেলবো না? কি বলিস্ ফেলা? 

ফেলারাম। হ্যা, নিশ্চয় নিশ্চয়, একশোবার। 

কংকাবতী। কিন্তু 

জণ্ড। আবার কিস্ত' কেন মা? এ" আমার ঘর, যা মা__তিতরে 
গিয়ে একটু জিরিয়ে নৈ। ওখানে আর কেউ নেই। কিসের তয়, 
কিসের সংকোচ? তুই আমার মা, আমি তোর ছেলে। 

কংকাবতী। [ অভিভূতের গ্তাক্ ] যাবো, ওই ঘরে যাবো? 

(৬৫১ ) 



কংকাবতীর ঘাট [তীয় অংক। 
জণ্ড। যাবি বই কি, ও তোরই ঘর। এতদিন আমার মায়ের 

আসনটা শূন্য ছিল, আজ তোকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করলাম। কোন 
তয় নেই, এরা সব আমার সাকরেদ, এখানে বসে তোর ঘর 
পাহারা দেবে। আমি দেখি একটু দুখের জোগাড় করুতে পারি কি 
শা। [ কংকাবতী দ্বিধাগ্রন্তভাবে অগ্রসর হইল ] যা, বড় কষ্ট পেয়েছিস্? একটু ঘুমোবার চেষ্টা করু। [ কংকাবতীর ধীরে ধীরে গ্রস্থান।] এই, 
তোরা দু'জনে এখানে ঝসে জিরিয়ে নে। আমি যাবে আর 
আসবো । খবরদার, আমার মা যেন তয় না পায়। আমি ঘুরে 
আসবো তবে রান্নার যোগাড়ে যাবি__বুঝলি? 

গংগারাম। সে আর তোমায় বলতে হবে না। 
ফেলারাম। পরিষ্কার বুঝে নিয়েছি। 
জণ্ড। হ্যা_শোন্, মেয়েটার কথা, কারও কাছে বলিস্নি যেন। 
গংগারাম। কেন- কেন? 
জণ্ড। এই দেখ, সাধে কি বলি, বুদ্ধি হবে তোদের মলে? 

কোন কথাটা যদি একবারে বুঝবি? | 
গংগারাম। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যাঁও। 
ফেলারাম। কারও কাছে বলবে না সর্দীর। 
জণ্ড। মা-কালীর দিব্বি? 
গংগারাম। শুধু মা-কালীর__ তোমারও ' দিবিব! 
জণড। হ্যা-ঠিক। দেখিস রে-খুব সাবধান! | গ্রদ্থান। ফেলারাম। দেখ. গংগা, সর্দার ভাবে আমরা কিছুই বুঝি না। 
গংগারাম। তা ঠিক, ভাবে_সে একাই বুদ্ধিমান । 
ফেলারাম। আমাদের দিয়ে গাড়ী টানাবে, গুড়টুকু খাবে নিজে। 

 দেখিস_ও নিজেই মেয়েটাকে বিয়ে কারে বদবে। 
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গংগারাম। ধ্যেৎখ! মা বলেছে যে-_তবে ষ্ঠ্যা, সর্দার যদ্দি সত্যিই 
আমাকে ভালোবাসতো, আমার সংগে ওর বিয়ে দিয়ে দিতে] 

ফেলারাম। কি ক'রে হবে রে গংগা? তোর পাশে মানাবে 

কেন? যাঁকেই সর্দার ভালোবাস্ৃক_ বিয়ে হতো আমার সংগে। 

গংগারাম। দেখ ফেল, নিজেরা ঝগড়া ক'রে কোন লাত নেই। 

মোদ্দা কথা হচ্ছে, সর্দার আমাদের ভালোও বাসে না-বিশ্বীসও 

করে ন!। 

ফেলারাঁম। একথা তুই ঠিক বলেছিস্। ওকে একটু টিটু করা 
দরকার । 

গংগারাম। ওরে বাবা, সামনে যাবে কে? কেটে ছু'খান। করে 

ফেলবে ন1! 

কালিকানন্দের প্রবেশ । 

কালিকানন্দ। তারা৷ ব্রহ্ষময়ী__তারা ব্রন্ষময়ী! জগত _জণ্ড সর্দার 

বাড়ীতে আছে৷? 
গংগারাম ও ফেলারাম। দগ্ডবৎ ঠাকুরমশাই !। [আভূমি প্রণত 

হইল ] 
কালিকানন্দ। আজ প্রায় পক্ষকাল তোদের দেখা নেই, ব্যাপার 

কি? ফিরুলি কবে? 

ফেলারাম। এজ্জে, এই তো সবে ফিরছি। 

কালিকানন্দ। জণ্ড কোথায়? ডাক তাকে । গুরু-দক্ষিণ। মিটিয়ে 

দে। (রন বাবিস্ত অঞ-মহায়ায়ার কপায় আর আমার আশীর্বাদে, 
জণ্ড সর্দারের দল বাংলাদেশে আজ শ্রেষ্ঠ ডাকাতের দল বলে 

পরিচিত কে বঞ্চনা কুলে ঘোর অমংগল। কি- নিরুত্তর কেন? 
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ফেলারাম। [ গংগারামকে ] বল্ না! 

ংগারাম। তুই বল্ না! 
ফেলারাম। বলবো? তাহ'লে বলি? 

কালিকানন্দ। ইতস্তত; কেন? 

গংগারাম। যদি অভয় দেন-_ 

কালিকানন্দ। [ সবিস্ময়ে] ভয় কিসের? 

,.. ফেলারাম। না-না, ভয় কি-তয় কি? তবে কি না_সর্দীর 

যদি জানতে পারে-_ 
কালিকানন্দ। মূর্খ! কোন ভয় নেই। জগ্ু সর্দার আমার পরম 

ভক্ত-_-আদর্শস্থানীয়। অসংকোচে আমার কাছে প্রকাশ করুতে 

পারিস্, জণ্ড তাতে খুশীই হবে। 
ফেলারাম। তা! বটে, তবে বড় বদমেজাজী কি না। তা আপনি 

যখন বল্ছ,_তা হ'লে বলেই ফেলি। কি বলিস গংগা? 

গংগারাম। বল না! 

কালিকানন্দ। অর্বাচীন! গুধু আমার মূল্যবান সময় ন্ট করবি? 
ফেলারাম। আপনি সেদিন বলেছিলে না, কি একটা প্রকাও 

যজ্ঞি কর্ুবেতার জন্তি চাই একটা স্থন্দরী মেয়ে? 

কালিকানন্দ। [ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া] সে শুভদিন কবে 

আস্বে জানেন শুধু মা-কালী করালিনী। তার কৃপা ছাড়া তার 
সাধনায় সিদ্ধিলাভ অসস্ভব। 

_ গংগারাম। কৃপা করেছেন ঠাকুরমশাই ! 
কালিকানন্দ। [চঞ্চল হইল] করেছেন? মা আমার কৃপা 

করেছেন? কই, কোথায়? 

. ফেলারাম। সর্দারের ঘরে আছে। বুঝে দেখ ঠাকুরম্শাই, 

( ৫৪ ) 



প্রথম দৃশ্তা |]. কংকাবতীর ঘাট 

আপনাকে প্রকাশ না করে, মেয়েটাকে: লুকিয়ে রেখেছে। এই তে! 
ভক্তির বহর! | 

কালিকানন্দ। তোরা ভক্তি করিস্? 

গংগারাম। করিনে আবার? কি রে ফেল।? 
ফেলারাম। আমরা তো পায়ের ধুলো ! 

কালিকানন্দ। যা বলবো, বিন! দ্বিধায় করুতে পারবি? 
ফেলারাম | পরথ করেই দেখো, নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে 

দিতে পারি। 

কালিকানন্দ। সর্দার বাড়ীতে নেই, এই স্থযোগ। মেয়েটার মুখে 
কাপড়-চাপ। দ্রিয়ে আমার সংগে নিয়ে যেতে হবে_-পারবি? 

গংগারাম। ঘাড়ে আমাদের মাথা থাকবে ন1! ঠাকুরম্শাই | 

কালিকানন্দ। মূর্খ! কাঁলিকানন্দ রূপা করেছিল, তাই ন। 
জণ্ড আজ তোদের সর্দার? আমার কথামত চল্লে, সর্দারের 

আসনে তোদের ছু'জনকেই বসিয়ে দেবো। 

গংগারাম। সর্দার হবো? দু'জনে একসংগে? 

কালিকানন্দ। কালিকানন্দ কখনো মিথ্যাকথা বলে না। 

কেলারাম। আর ব্লতে হবে না, পেন্সাম ঠাক্ুরমশাই, পেন্নাম ! 
আয় গংগা, মা-কালী ভরস]। 

[ প্রণামাস্তে উভয়ের প্রস্থান । 

কালিকানন্দ। শব-সাধনা। তান্ত্রিকের শ্রেষ্ঠ সাধনা! করায়ত্ 

হবে মা-মহামায়ার মহাশক্তি। (আনন্দ কর কাঁলিকানন্দ_আনন্দ 
কর! সাধনায় সিদ্ধি তোমার দ্বারে করাঘাত করছে । অলৌকিক 
ক্ষমতার অধিকারী স্ব ভুমি) তারিক কালিকানন্দের নাম 
অমর হয়ে থাকবে। 
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| নেপথ্যে কংকাবতীর আর্তনাদ । গংগা বলিল, “জোরে মুখ 

চেপে ধর!” কংকাবতীয় চুপ করিল! ফেল] বলিল, 

“নে ধর জলদি কর্!” কালিকানন্দ 

উতৎকর্ণ হইয়া শুনিল ] 

কলিকানন্দ | যাক, চুপ করেছে। এইবার অন্থসরণ করি। 
বিশ্বাস নেই, এরা জংলী ডাকাত ছাড়া আর কিছুই নয়। একে 

সুন্দরী-_তায় পূর্ণ-যৌবনা। 

| [ ক্রুত প্রস্থান । 

সেই মুহুর্তে খুশীমনে ছুধের পাত্রহস্তে 
জগ্ড সর্দারের প্রবেশ । 

জণ্ত। ওরে ফেলা, ও গংগা, ঘুমিয়ে পড়েছিন না কিরে 
ব্যাটার? একি! কোথায় গেল দু'টো? তাহ'লে কি ওদের কোন 
কু-মতলব আছে? জগ্ড সর্দারের হুকুম অমান্তি? বাপের নাম 

ভূলিয়ে' দেবো ! ধড় থেকে মাথাটা নামিয়ে দেবো না? যাক, আগে 
ছুধটুকু গরম ক'রে মেয়েটার মুখে দিই-__একটু তাজা হবে। কদিন 
খায়নি কে জানে । একি! মাটাতে খড়মের দাগ? তবে কি 
গুরু-ঠাকুর এসেছিল? সর্বনাশ! তাহলে কি-না-না, আমি 
শিষ্--তিনি গুরু, আমার সংগে কখনো! বেইমানি করবেন না। হ্থ্যা, 
তবু একবার দেখতে হবে, বিশ্বাস নেই | এজগতে নিজেকে পর্যস্ত 
আজ বিশ্বীস করা যায় না। 

| দ্রুত প্রস্থান । 
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জাঁফরউল্লা! খার কক্ষ । 

চাবুকহস্তে জাফরউল্লা খাঁর প্রবেশ । 

জাফর। অকর্রণ্-অপদার্থ এই কাসেম আলী। ওকে আমি 

কোতল করবো । পঞ্চাশ জন বাছাই-কর। লাঠিয়াল নিয়ে সাধ্য 
হলো না একটা কৃচি মেয়েকে ছিনিয়ে আনতে? এক] কনকরায় 

তাদের লাঠি দিয়ে তাদেরই ভ্রিশজনকে ঠাণ্ডা ক'রে দিলে? বাকী 

বিশজন আধমরা কোনমতে প্রাণ নিযে কিরে এসেছে। কিন্তু 

কংকা- কোথায় গেল কংকাবতী ? 

কাসেম আলীর প্রবেশ । 

কাসেম। হুজুর ! 
জাঁফর। আবার এসেহিস্ বেকুব? [চাবুক আস্ফালন ] 

কাসেম। মেরে বস্বেন না হুজুর, খবর আছে। | 

জাফর। আবার কিছু চাই বুঝি? আমার লামনে আসতে 
তোর সাহস হলো? 

কাসেম। মারুন আর কাটুন হুজুর, আসতে আমাকে হবেই । 
জীফর। বটে! 

কাসেম। দ্রাড়িতে তেল লাগান হুজুর ! 

জাফর। চোপরাও বেয়াদব, ! 

কাসেম। চুপ করুলে এমন তোফা৷। খবরটা আপনাকে কে দেবে' 

বিগ 
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জাফর। খবর? 
কাসেম। তবে আর বল্ছি কি? নাচুন_-নাচুন হুজুর ! 

পেয়েছি । 

জাফর। কি পেয়েছিস? 
কাসেম। [ক্রন্দনের স্থরে] কিন্তু আমার কি হলো হুজর-_ 
জাফর। তোমার হলো এই-_[ চাবুক প্রহার ] 
কাসেম। ইয়ে আল্লা! আমার যে ছুদিকেই গেলো হুজুর_ 

একুল-ওকুল দুকুল গেলো। 

জাফর। আবার! [ চাবুক আশক্ফালন ] 
কাসেম। মারুন হুগ্র,। একেবাক্কে মুরগীর মতো! জবাই 

করুন। করবী স্থন্দরীকে যদি না পেলাম, বেচে আর কি হবে ?. কিন্তু 
কংকাবতী আপনার 

জাকর। কংকাবতী! কোথায় কংকা? বেচে আছে সে? 
কাসেম। বল্্তে আর দিলেন কই? আগেই তো চাবুক 

হইেঁকে বসলেন । 

জাফর। কিছু মনে ক'রো না কাসেম, কংকার চিন্তায় মাথা 
আমার ঠিক নেই। শীগগির বল কোথায় কংকাবতী? 

কাসেম। শুধু মুখের কথা নয়, প্রমাণ পর্যন্ত হাজির। এখন 
আপনার  কপাল- আর, আমার হাতঘশ। ভাই গংগারাম__ 

মাথায় পি বাধ! অবস্থায় গগারামের প্রবেশ । 

জাফর। কে এই লোকট|? 

কাসেম। প্রমাণ । (এস ধাঁকরে রোগুর/ যাচ্ছি দেওয়ান- 
ঠাকুরের সংগে দেখা করতে। নদী পার হয়ে ডাঙ্গায় কেবল প' 

(৫৮) 
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ফেলেছি-অমনি পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লে! এই গংগারাম। তখনে। 

ফাটা মাথা-_দিয়ে_খুঁন- পনধিয়ে-প্রড়ছিল।) 

জাফর। তুমি জান কংকাবতীর সন্ধান? : 

গংগারাম। আমি কিছু জানিনে খা-সাহেবঅধর্ম আর করতে 

পারবে] না। 

জাফর। [ চীৎকার করিয়া] কাসেম! 

কাঁসেম। অবধর্স তোমায় করতে হবে না দোস্ত,। শুধু বল, 
যাকে গুরু-ঠাকুরের হাতে গছিয়ে দিলে, সেই মেয়েটা দেখতে 

কেমন? ] 

গংগারাম। ভুল কক্ষেছি__সাংঘাতিক তুল করেছি। সর্দারের 

কাছে হয়েছি অবিশ্বীসী_মেয়েটার করলাম সর্বনাশ। ফেলারাম 

প্রাণ দিলে সর্দারের হাতে, কিন্তু জবর ঘা খেয়েও আমি এখনও 

বেচে আছি। 

জাফর। মেয়েটার কথা খুলে না বললে বাচা তোমারও 

হবে না। 

গংগারাম। তাই কর মিঞা, তাই কর। অধর্ম আর করতে 

পারবো না। 

কাঁসেম। ওর নামটা বুঝি গুরু-ঠাকুরই বলেছে? 

গংগারাম। ও: ভারি তোমার বৃদ্ধি? গুরু-ঠাকুরের বাবাও 

জানতো না ওর নাম। নিজেই তো বলে ফেললে ।( মেয়েটাকে 

কাধে তুলে চলেছি ছু'জন ঠাকুরের সংগে_হঠাৎ মুখের কাপড় 

গেল খুলে । অমনি ডুকরে কেঁদে উঠলো, ইনিয়ে বিনিয়ে বল্লে_ 

“কোথায় তুমি কনকদা, একবার দেখে যাঁও তোমার কংকার 

দুর্শা 1”) | 
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জাফর। কোথায় আছে সে? টু 
কাসেম। বল, মেয়েটার ভালে! হবে-_তোঁমারও অবর্ম ঘুচে যাবে। 

গংগারাম। কোথায় আছে বজতে পারবো না। মন্দিরের 

পিছনে যেই নামিয়েছিৎ অমনি গুরুঠাকুর চলে যেতে বল্লে। সর্দারের 

ভয়ে আমাদের তখন দুরু-ছুরু কাপুনি স্থুরু হয়েছে । দিলাম ছুট 
তাতেও কি নিস্তার আছে? বাঘের মত 

জাফর । কাসেম, এই মুহূর্তে সমস্ত বাহিনী নিয়ে বাসস্তীনগর 

আক্রমণ কর। কেউ কিছু বোঁঝবার আগেই চরডাঙা, ভাকাতচর 
সমেত সমস্ত দক্ষিণ বাসন্তভীনগর দখল ক'রে নিতে হবে। তারপর 

দেখবো, কোথায় *লুকিয়ে রাখে তাঁকে । 

কাসেম। একে তাহলে সংগে নিয়ে যাই? 

জাফর। হ্যা। তবে তীক্ষ দৃষ্টি রাঁথবে, যেন পালিয়ে না যায়।' 
তেমন তেমন বুঝলে, কেটে ছু'খানা ক'রে নদীর জলে ভাসিয়ে দেবে। 

কাসেম। এসে! দোস্ত, [গংগারামের হাত ধরিল ] 

গংগারাম। না-না, অধর্ম আর করতে পারবো না। আমাকে 

ছেড়ে দাও-_-তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাও। 

কাসেম। এসো না! পোক্ত 

[ গংগারামকে টানিয়৷ লইয়া প্রস্থান । 

জাফর। কংকা, কংকাবতী.! একবার যখন জাফরউল্লায় দুটটি- 
পথে এসেছো, ছুনিয়ায় এমন কোন শক্তি নেই যে তোমাকে রক্ষা 

করতে পারে। 

গণেশনারায়ণের প্রবেশ । 

গণেশ । আমাকে তলব করেছেন জনাব? 

( ৬০ ) | 
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জাফর। তোমার বাড়ী তো শুনেছি চরডাঙায়, ডাকাতচরের 

কালীমন্দিরের কাপালিক ঠাকুরকে চেনো? 

গণেশ । বিলক্ষণ, তিনিই যে আমার আশ্রয়দাতা, আমাদের 

গুরু-ঠাকুর। চরডাঙার বাড়ী-ঘর সবই তো তার দান। 

জাঁকর। উত্তম, তোমাকে কাসেমের পথপ্রদর্শক হয়ে এখনই 

চরডাার যেতে হবে। আজ রাত্রের মধ্যে সমগ্র দক্ষিণ বাসস্তীনগর 

আমি দখল করতে চাই। 

গণেশ । সে না হয় করুলেন, কিন্ত এদিকে ব্যাপার যে গুরুতর । 

পাচ হাজার সৈন্য নিয়ে সেনাপতি আমীর খ। সমগ্র ইসলামবাজার 

অবরোধ করেছে। এই মুহূর্তে প্রতিরোধ কর্ুতে ন1 পারলে প্রাসাদে ! 

এসে হানা দেবে। 

জাফর। তবে কি আমরা শক্রবেষিত ? 

গণেশ । একরকম তাই । তবে হ্যা, একট! দিক সম্ভবত; এখনো 

খোলা আছে। | 

জাফর। আছে? 

গণেশ । পশ্চিমে ধীরাব্তী বরাবর তাদের কোন সৈন্গ নেই। 

'আমীর খা এসেছে চন্দন! পার হ'য়ে উত্তর-পুবের সড়ক ধরে। 

জাফর। গণেশনারায়ণ, তুমি যে আমার শুধু বিশ্বস্ত দেওয়ান তা 

নয়, দোস্তও বটে! এই ঘোর বিপদে তুমিই আমার প্রধান সহায়। 

যাও দোস্ত) দেরী না ক'রে, কাসেম আলীর সাহায্যে আমাদের . 

সমস্ত সৈন্যদের ধীরাবতী পার ক'রে দাও । | 

গণেশ। নিশ্চিন্ত থাকুন, আমীর খা পৌছবার পূর্বেই সৈন্তদল তো 

বটেই, অন্ধ-শত্্-এমন কি, রসদ পধস্ত আমি ওপারে পার ক'রে 

দেবো। কিন্তু প্রাসাদ যে অরক্ষিত থাকবে ? 

( ৬১) 
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জাফর। থাক অরক্ষিত। আমি চাই না এখানে যুদ্ধ করে, 
শক্তিক্ষয় করতে। তুমি ক্রুত কাজ সমাধা করো। ভাইসাহেবের 
মনোভাব জেনে নিয়ে আমি ধীরাবতীর অপর পারে তোমাদের 
সংগে মিলিত হবো। যাঁও, দেরী করো না। 

গণেশ। গণেশনারায়ণ যখন আপনার জহায়, স্বয়ং ভগবানেরও 

সাধ্য নেই, স্থকীতিরায়কে .রক্ষা করে। 

| প্রস্থান । 
জাফর। আমীর খা প্রাসাদে পৌছুবার আগেই আমার সৈন্যের 

ধীরাবতী পার হয়ে যাবে। প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য ডাকাতের, 
চর। সেখানেই রয়েছে আমার গচ্ছিত বত্ব-_কংকাঁবতী। 

শর আসানভডল্লার প্রবেশ । 

আসান । ন-_বেইমানি ! শুধু স্থকীতিরায়ের সংগে নয়__ 
আমার সংগেও ছ চরম বেইমানি! ফল তার পেতেই হবে। 
এই যে জাফর, একথা সত্যি? 

জাফর। কি ভ ? 
আসান । এত বড় ঘবহস তোমার যে, রাজা স্ুকীতিরায়ের কন্তাকে, 

অপহরণ করেছে৷? ূ 

জাফর। চেষ্টার কস্থর করিনি, কিন্তু খোদার মেহেরবানি হলো 
না। 

আসান। স্তন্ধ হও শী | 
জাফর। লাম্পট্য কোথায় লে? কংকাবতীকে আমি সাদী; 

করুবো। | ্ 

আসান। জাফর! 

(৬২) 
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জাফর। হ্্য। ভাইজান, এই আম্মীর শেষ কথা। 
আসান । রি জেনে রাখো/ জাফর, হিন্ু-মেয়ের সন্্রমহানি 

তাদের মাথায় ছড়িয়ে দেয় বজাঘার্যতর তীব্র জালা। সেই জালা 
নির্বাপিত করতে ছুটে আসবে আমীর খা_-সংগে তার পাঁচ হাজার 
ক্ুধিত শার্দল। হয়। স্ৃকীতিরার়ের কন্যাকে সমর্পণ ক'রে নতজান্চ : 
হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা : রর নতুবা শির পেতে দাও আমীর 
খার হিং্র তরবারির। নীচে / 

জাফর। আর তুম্সিও (জেনো ভাইজান, কংকাবতীর জন্য আমিও, 
যে-কোন মূল্য দিতে ্ীস্বৃত। 

আসান। যদি ভাইকে ছাড়তে হয়? 
জাফর । আমি নিরুধায়। ভাই যদি আমার সহায় না হ'য়ে 

উদ্দেশ্-পথে কাটা হয়ে ড়া, আমার কর্তব্য হবে দৃ়হন্তে সেই 
কণ্টক অপসারিত করে ল্য বন্তর দিকে এগিয়ে চলা । 

আসান। এতদূর? আমি কণ্টক? আমাকে করুবে অপসারিত ?. 
আমার সামনে দাড়িয়ে এত বড কথ! বলতে সাহস হয় তোমার? 

তুমি কি ভেবেছে।-ভ্রাতৃন্মেহে 'এতোই আমি অন্ধ যে তোমার এই: 
্বেচ্ছাচার নীরবে লইবো? যাও_এই মুহূর্তে তুমি প্রাসাদ ত্যাগ' 
কর। কার্স প্রভাতে তোমার পাখা মুখ যেন এখানে আর ন1 দেখি। 
আমি মর্মে করবো জাফরউল্লা ঝঝে আমার কোন ভাই ছিলো না,__ 
আজ /থকে আমি ভ্রাতৃহীন। 

জাফর । পা আমি বাড়িয়েই আছি। যদি বাচতে চাও, তাবীদের 
হাত ধরে তুমিও আমার অনুগামী হও, নইলে সুকীতিরায়ের, 
রোষবহ্ছি থেকে কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। 

আসান। না-না, জাফর, তুই যাস্নি। স্ুকীতিরায়ের কাছে' 
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ক্ষমা চাইতে হয়__আমিই চাইবে? প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় আমিই 
করবো। তুই শুধু কথা দে; এই/পাপের পথে আর এগিয়ে যাবি নে। 

জাফর। তা হয় না ভাই ন। নেমেছি যখন, শুধু হাতে ফিরে 

আসবো নাঁ। ছুনিয়ার সবকিছু একদিকে আর কংকাঁবতী একদিকে | 

তুমি যাও মাথা হ্রেট কণ্যর আমীর খাঁর শিবিরে। কংকাকে 
উদ্ধার ক'রে কিরিয়ে দেবার সাধ্য তোমারও নেই, কিন্তু সৃকীতি- 
রায়ের পদলেহন করতে /পারলে, ইনাম আর স্থনাম ছুই-ই পারে, 
ভার কাঁচে ভাইয়ের মুল্য অতি তুচ্ছ । প্রস্থান । 

আসান । চ'লে গেল? আনায়াসে ছিন্ন করলে অকৃত্রিম নেহের 

বন্ধন ? রে নানা, এ 'আমারই কৃতকর্মের কল। 
পালন করেছি সতু কিন্তু মান্য করে তুলতে পারিনি। [নেপথ্যে 
বন্থকণ্ঠে ; “য় প্কীতিরায়ের জয়!” ] ই স্ুকীতিরায়ের সৈন্যদের 
উল্লাস-দবনি ! এগিয়ে আঁসছে তারা ঝড়ের বেগে । ওরে, কে আছিস, 
সিংহদ্ধার খুরে দে। নিশ্বাস হারিয়ে আসানউল্লা দুনিয়ার মাটীতে 
'বেঁচে থাকতে চায় না।] 

ৰ  সশঙ্থ। আমীর খাঁর প্রবেশ। 

চিন সেলাম পীরা'সাহেব ! 

ন। সেলাম । 

মীর । আমার মনের হেতু বোধহয় বুঝতে পেরেছেন, 

'গীর-মাহেব ? | 

সম্পূর্ণ না: নিলেও, কতকটা অচ্চমান ক'রে নিয়েছি । 

আমীর । আপনার সহৌির জাফরউল্লা, সন্ধিতংগ ক'রে রাজকগ্তাঁকে 
'অপহরণ করেছে। এর একমাত্র শাস্তি মৃত্যু | 
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আসান । কী টবে আমীর/ খা, লজ্জায় ঘ্বণায় মাথাটা আমার 

মাটার সংগে মিশে) যেতে চাইছে। কৈফিয়ৎ তো! দূরের কথা, 

তোমার দিকে মুখ চাইবাঁরও আমার অপিকার নেই। 

আমীর। থাক্, রীঁজকন্তা্দির আমার হাতে তুলে দিন, আর 

বের ক'রে দিন শয়তাু জাফর থাকে। | 

আসান। খোদার 'নার্মে শপথ করুছি, রাজকুমারীদের সন্ধান 

আমি জানি না, তারা জামার প্রাসাদেও আসেনি । এই দুর্ঘটনার 

কথা শোনবার সংগে সাধুগ জাফরকে আমি পরিত্যাগ করেছি। 
আমীর । কোন রং | আমি শুনতে চাই না) জাফরউল্লাকে 

আমার হাতে সমর্পণ / 3 হবে। 

' আসান । প্রাসাদ সধৃ্ত দ্বার উন্মুক্ত, কেউ বাধা দেবার নেই। 

জাকরকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে যেমন খুশী তোমরা তাকে শাস্তি দাও । 

আমীর। তাহলে শুন (আমার প্রভুর আদেশ,_সমগ্র ইসলাম- 

বাজার ধ্রংস ক'রে রা ভাই ছুটিকে বন্দী বা হত্যা ক'রে তার 

পায়ে উপহার দিতি হবে। 

আসান। আমি আত্মসমর্পণ) করছি খা-সাহেব। কেউ বাধা দেবে 

না, তোমার ইযছাঁমত অন্সন্ধান রে! । পুরনারীদের সন্রমহানি না 

হলেই যথেষ্ট /ননে করবো । | 

আমীর / নিশ্চিন্ত থাকতে পারেম, পীরসাহেব। মাত়জাতির 

অসম্মান, বারবার আগে এই আমীর খী যেন নিশ্চি হয়ে যায় 

দুনিয়ার বুক থেকে ওই দৌজাকের ভয়াবহ অন্ধকারে ! 
[ উভয়ের প্রস্থান । 



তৃতায় দৃশ্য । 

নদীর ঘাট। 

গীতকণ্ঠে করবীর প্রবেশ । 

করবী।-_ 

গীভ। 
| আয়, কিরে আর অভাশিনী। 

কাদে পণু-পাখী তরুলউ( সাথে, কাদে ব্যাখিত! ধরণী॥ 

বাতাম কীদ্দে আকাশ সনে, 

নদীর চেয়ে ্লতানে, 

ধুলায় লুটায়ে কাদে অবিরঘ তধ নয়নমণি। 

শুনিতে তুমি পাও নী কানে, 

দেয় না সাড়া! কঠিন প্রাণে, 

খুজে মরি হায় শুহ্ঠ মনে, সাথীহায়। বিযহিণী। 

গানের মধ্যে পট্টি কাঁধ! অবস্থায় কনকের প্রবেশ । 

করবী। আবার কেন উঠে এলে কনকদা ? 

কনক। আমি বেশ স্ৃস্থ হয়েছি। আর এও তো ঠিক, এমনি- 

ভাবে নিশ্চেঃ হ'য়ে বসে থাকা কি আমার সাজে? 

করবী। সেকথা আমি বুঝি কনকদা, কিন্তু এই ছূর্বল শরীর 
নিয়ে তুমি কি করতে চাও? আর একটু হ্স্ক হও, আবার আমরা 
চলতে শুরু করবো-যতদিন না দিদির সন্ধান পাই। 
_ কনক। না করবী, তা হয় না। আজই আমরা এখান থেকে 
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চলে যাবো । এভাবে চুপচাপ ঝসে থাকলে আমি পাগল হয়ে 

যাবো। | 

করবী। কনকর্দ| ! 

কনক। কাদছে! করবী?' বল তো_কেমন ক*রে ভূলে থাকি 

আমার কংকার কথা? সে পিতার শাসন মানেনি, ভাইদের রক্তচক্ষু 

গ্রাহহ করেনি, সমাজের ভ্রাকুটিকে করেছে উপেক্ষা। একার জন্য? 

সেতো শুধু আমার উপর ভরসা ক'রেই করবী। স্ত্রীর দাবী নিয়ে 

ছুটে এসেছিল আমার কাছে, আমি কি স্বামীর কর্তব্যপাঁলনে পিছিয়ে 

থাকবো? 

করবী। অস্থির হ'য়ে লাভ নেই কনকদা। বেঁচে থাকলে দিদিকে 

তুমি নিশ্চয়ই ফিরে পাবে। ম্ার-এই্্গীয়_ভালবাসা_কধনৌ 

বৃথা যেতে-প্রাব্রে না 
কনক। পাবো? ফিরে পাবো? তুমি তার আবাল্য অস্তরংগ 

সথী, তোমার কথা যেন মিথ্যা না হয়। এসো, এই উনুক্ত 

আকাশের নীচে দাড়িয়ে সেই সর্বদর্শা ভগবানকে বলি_-ওগো 

দুঃখহারী দয়াময়, ফিরিয়ে দাও আমার কুন্দকুম্থম কংকাবতীকে ! 

স্নানাধিনীর বেশে গিরিবালার প্রবেশ । 

গিরিবালা। বলি, হ্্যারে হতভাগা ছেলে, কাল দেখে গেলাম 
তোর ওঠবার শক্তি নেই, আর আজ একেবারে নদীর ধারে জ'লে। 

হাওয়ায় এসে দীড়িয়েছিস? তোদের না বলেছি, কখনে। বাইরে 

আসবি ন1? তুমিই বা বাছা কেমনতর আপনার লোক? এদিকে 

তো! কনকদা! বল্তে সাতবার মূচ্ছা যাও! 

করবী। কি করবো মা, ছেলে তোমার বড় অবাধ্য! 
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গিরিবালা। অবাধ্য? ব্যাটা ছেলে অবাধ্য হবে না হবি তুই? 
কপালে তোর অনেক দুঃখু আছে। অমন ক'রে বললে, বর জুটিয়ে 
বিয়ে দিতে পারবো না। 

করবী। আমি না হয় মন্দ, কিন্তু তোমার ছেলের বায়ন। 

শুনেছ? এই শরীর নিয়ে আজই চলে যেতে চাইছেন । 

গিরিবালা। একি বল্লি? 

কনক। হ্থ্যা মা, আর তো আমরা থাকতে পারি না। কংকার 

সন্ধান যদি না পাই, কি হবে এই জীবন ধয়ে? তুমি যা করেছ 
সে খণ শোধ হবার নয়। সংজ্ঞাহীন আমাদের দেহ নদীর জল থেকে 

তুলে এনে মৃতদেহে প্রাণদান করেছ। কিন্তু ভেবে দেখে মা একবার 

অভাগিনী কংকার কথা। কোথাও হয়তো অসহায়ভাবে প্রতিক্ষণ 

মৃত্যুুন্ত্রণা ভোগ করুছে। আর যদি মরেই গিয়ে থাকে__ 

গিরিবালা। ষাট-াট! মর্বে কেন? তোদের এই জংগলের 
মধ্যে পড়ো ঘরে রেখে আমি কি খুব শান্তিতে আছি? এখানে 

আছে৷ সাপের তয়--ঘরে আমার ক্ষ্যাপা বাঘ। 

করবী। বাঘ? 

গিরিবালা । বাঘ, ছূর্দাস্ত বাঘ, নইলে £তোদের এখানে ফেলে 
রাখি? বিশ্বাস কর, আমি চুপ, ক'রে বলে নেই। 

কনক। কিন্তু আমার মনকে আমি কি শীত প্রবোধ দেবো ? 
গিরিবালা। আমি যে আযার হারিয়ে-যাওঝা সতুকে তোর 

মধ্যে ফিরে পেয়েছি । ওরে, আমায় ছেড়ে কোথায় যাবি? কংকা 
আমার ছেলের বৌ, তাকে খুঁজে এনে তোর পাশে বসিয়ে আমি 

[ স্থছচোখ তরে দেখবো। আমার এতবড় সাধটা তুই মাটী করে 

দিবি? 
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কনক। কিন্তব_ 

গিরিবালা। তুই ভাল ক'রে সুস্থ হ” তারপর একদিন ঘরবাড়ি 

ছেড়ে তিনজনে বেরিয়ে পড়বো | নিশ্চয়ই ফিরিয়ে আনবো আমাদের 

হারানে৷ মাণিককে। 

করবী। আমিও সেই কথাই বলছি কনকদাকে। 
গিরিবালা। বুঝেই যদি থাকো, তাহ'লে বাইরে বেরিও না 

আর। বাছাঁকে নিয়ে ঘরে যাও। ছুধ রেখে এসেছি, এতক্ষণে জন 

হয়ে গেলেো। রাত্রে মংগল! এসে থাকবে_সে-ই খাবার নিয়ে আ্বে। 
ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে চেয়ে আছকি? নড়তে পার না? ভেঙে বলতে 

হবে? সামান ভাকাতের চর-_জায়গাটা তাল নয়। 

করবী। এসো কনকদা ! 

কনক। এ্যা! কিন্তু আমার কংকা 

করবী। তোমারই আছে। ০ 

[ কনকের হাত ধরিয়া প্রস্থান । 

গিরিবালা। সতুকে আবার আমি ফিরে পেয়েছি। এই তো 
ক'দিন আগে চন্দনার শোতে ভেসে গিয়েছিল, আবার ভাসতে 

ভাসতে কূলে এসে ভিড়েছে। কিন্তু কেমন ক'রে ওদের বাঁচাবো ! 

কালিকানন্দের প্রবেশ । 

কালিকানন্দ। তারা ব্রন্ষময়ী__তার৷ ব্রদ্মময়ী, এই যে গিরিবাল! ! 

গিরিবালা। গুরুদেব, আপনি? [ প্রণাম করিলেন ] যাচ্ছি নদীতে 

চান কর্তে। 

কালিকানন্দ। তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম, মা। গণেশ কোথায়? 

অনেকদিন তার সাক্ষাৎ পাইনি-__ 

( ৬৯ ) 
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গিরিবালা। ছেড়ে দিন ওর কথা । আপনি নদীর কিনার। ধ'রে 

বাড়ীতে যান,আমি একটা ডুব দিয়ে আসি। 
কালিকানন্দ । না-না, বাঁড়ীতে যাবার দরকার হবে না। আমার 

একটা কথা শোনো । খুব গোপনীয়, জরুরীও বটে। 
গিরিবালা। বলুন? 

কালিকানন্দ। তুমি আমার ঘোগ্যা শিষ্কা। আমি কিন্তু মা 

একটা গুরুতর সমশ্ায় পড়েছি। 

গিরিবাঁল | সমস্যা! আপনার? 

কালিকানন্দ। আমি মায়ের আদেশ পেয়েছি, তাই বিবাহ 

করবার জন্য মনস্থির করেছি । 

গিরিবালা। এ তো খুব স্থুখের কথা। আমি নিজের ছেলের 
বৌএর মতো! আনন্দ করে গুরুঠাঁকরুণকে বরণ ক'রে ঘরে তুলে নেবো । 
তাহ'লে ভালো একটা মেয়ে খুজে দেখতে হবে। মংগলকে-- 

কালিকানন্দ। সে প্রয়োজন হবে না। ইতিমধ্যে বিবাহযোগ্যা! 

মেয়ে আমি পেয়েছি । 

গিরিবাল। । [ সবিন্বয়ে ] মেয়ে! 

কালিকানন্দ। হ্ঠ্যা। কিন্তু মেয়েটিকে হাত করুতে চায় ডাকাতের 
সর্দার জগ্ড। তার দাবী-সে-ই প্রথমে কুড়িয়ে পেয়েছিল। 

গিরিবালা । কুড়িয়ে পেয়েছে? কোথায়? কবে? 

কালিকানন্দ। ডাঁকাতি ক'রে ফেরবার পথে নদীর চড়ায়। 

গিরিবালা। কি নাম? কোথায় আছে সে? 

কালিকানন্দ। মন্দিরের পিছনে আমার আশ্রম দেখেছে! তো ? 

ওর পশ্চিমদিকের শেষের ঘরটায় তালে লুকিয়ে. রেখেছি । নাম 
তার কংকাবতী। 
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গিরিবাল।। কংকাবতী-_কংকাঁবতী ! একবার দেখাতে পারেন 

মেয়েটিকে? | 
কালিকানন্দ। তোমার বাড়ীতে-_তোমার কাছেই তাকে রাখতে 

চাই-অস্ততঃ বিবাহ না-হওয়া পর্যস্ত। 

গিরিবালা। মন আমার আনন্দে ভরে যাচ্ছে। আমি খুব 

খুশী। এখনই তাকে নিয়ে আন্গন_ আমি মাথায় ক'রে রাখবৌ। 
কালিকানন্দ। বাঃ, এইতো চাই! কিন্তু রাখতে হবে খুব 

সাবধানে! অবশ্য গণেশকে আমি বুঝিয়ে বলবো । 

গিরিবালা। কোন চিষ্তা নেই। আপনি নিয়ে আসবেন। 

সব আমি ঠিক করে দেবো। সত্যই মা আমার মুখ তুলে 
চেয়েছেন । | 

[ খুশীমনে প্রস্থান । 

কালিকানন্দ। যাক, একদিকে নিশ্চিন্ত ।( কিন্তু একি মানসিক 
ছুবলতা1? কিছুতেই ভুলতে পারছি না সেই অপরূপ রূপ-মাধুরী | 
এই কি আমার যোগসাধনার ইহলোকের ফললাত? হ্যা্ঠ্যা, 

তাই হবে। নতুবা এমন রূপ-যৌবন ভরা মন-বিমোহিনী দেববালা 
আমার করায়ত্ত হবে কেন?) কংকা আমার সাধন-সংগিনী, গ্রহণ 

করবো তাকে পধমপত্বীরূপে_ নির্বাপিত করবে! আমার উত্তপ্ত আকাংখ্যা | 

[ প্রশ্থানোছ্যত ] 

ব্যস্তভাৰে জগ্ড সর্দারের প্রবেশ । 

জগ্ড। ঠাকুর ঠাকুর! [ পায়ে লুটাইয়া পড়িল ] 

কালিকানন্দ। একি! জণ্ড? তুই এখানে? কাদছিস কেন? 

হলো কি তোর? 
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জগ্ত। অনেক খুজে খুজে, খড়মের দাগ ধারে এসে তবে 

তোমার দেখা পেলাম । মেয়েকে আমার ফিরিয়ে দাও, ঠাকুর ! 
কালিকানন্দ। মেয়ে! তোর আবার মেয়ে এলো কোথা 

থেকে? 

জণ্ত। হ্যা, মেয়ে-ধর্ম-মেয়ে। তুমি তাকে জোর ক'রে নিয়ে 
এসেছো! । দাও-_ফিরিয়ে দাও ঠাকুর ! 

কালিকানন্দ। আমি কোন মেয়ের কথা জানি না বাপু । আমার 

কাছে কোন মেয়ে নেই। 

জগ্ড। আমি জানি সে তোমার কাছেই আছে। 

কালিকানন্দ। তুমি ভূল শুনেছ, 'জগ্ু। 
জণ্ড। না, নিজের কানে শোনা । এর একবর্ণও মিথ্যা নয়। 

এই দেখো, ছুরিতে এখনও রক্ত শুকিয়ে আছে। বলতে পারো, 

এ রক্ত কার? বেইমানি ক'রে যারা আমার মেয়েকে তোমার 

হাতে তুলে দিয়েছিল, এ রক্ত তাদেরই । 

কালিকানন্দ। ফেলা আর গংগাকে তুই খুন করেছিস্? 
_ জগ্ু। ছুটোকে একসংগে শেষ করতে পারিনি । গংগাটা পালিয়ে 
প্রাণ বাচিয়েছে, কিন্তু ফেলা এই ছুরির জাঘাতে প্রাণ দিয়ে পাপের 
প্রায়শ্চিস্ত করেছে! এখনও বলতে চাঁও, এ সব মিথ্যে? 

কালিকানন্দ। [সভয়ে] জগ্ড! 

জগ্জ। ঠাকুর, তুমি 'আমার গুরু, মায়ের সেবা করো--তোমার 
মনে এত পাপ থাকবে কেন? 

কালিকানন্দ। তা মানি, জণ্ডঁনা বুঝে একটা তল ক'রে 
ফেলেছি। কিন্তু মেয়েটিকে যদি আমি শান্্মতে বিয়ে করি, নিশ্চয় 
তুমি হ্বখী হবে। 
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জণ্ত। তাঁর বাঁপ-মা, আত্মীয়-স্বজন কেউ জানবে না_আর 

তুমি কর্বে বিয়ে? না-না, এ অসম্ভব! 

কালিকানন্দ। জগত! 

জগ্ত। তুমি "মায়ের পুজারী- সন্ন্যাসী মানুষ, বিয়ের জগ্তে অমন 

ক্ষেপে উঠলে কেন? 

কালিকানন্দ। কেন? আমার কি বিয়ে করতে নেই? 
জণ্ড। আমি শাস্তর-টাম্তর বুঝিনে, আমার মন বল্ছে, বিয়ে 

করা তোমার উচিত হবে না। যাগ-যজ্জি সব রসাতলে যাবে! 

কালিকানন্দ। যায় যাবে! তুমি আর তাকে ফিরে পাবার 

আশা করো না। কোথায় আছে, সে চিন্তা করেও মন খারাপ 

করো না। 

জণ্ড। তাহ'লে মেয়ে তুমি দেবে না? 

কালিকানন্দ। বিয়ের পর মেয়ে তো পর হ'য়ে যায়। 

জণ্ড। বুঝলাম সংসারে মান্ধষ চেনা ভার! এষে ভাবতেও বুক 

ফেটে যাঁয়_আমাদের' গুরু হয়ে তুমি এতোখানি অধঃপাতে নেছে 

গিয়েছো ! 
কালিকানন্দ। [সক্রোধে] জগ! 

জণ্ড। এই মূহুর্তে ছুরির একটা! আঘাতে তোমার ভবলীলা' 
শেষ ক'রে দিতে পারি। কিন্ত তা করবো না। যাই তুমি ক'রে 
থাকো, তুমি আমার গুরু_গুরুহত্যার মহাপাপ কুড়িয়ে নেবো ন]। 

তবে হ্যা--মেয়ে আমি নেবোই, সে যেমন করেই হোক । আর 

তার উপর যদি কোন জুলুম করো, আমি তা ক্ষমা করবো! না। 

তুলে যাবে৷ গুরু-শিষ্যের সন্বদ্ধ। ডাকাতের সর্দার আমি, এই বজ্্মুষ্ঠিতে 
তোমার চুলের মুঠি ধরে আছড়ে আছড়ে তোমাকে শেষ ক'রে 

€ ৭৩ ) 
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দেবো। তুমি আতংকে আর্তনাদ করবে, আর তি হাসবো 
আনন্দের অট্হাসি_ হাঃ হাঃ হাঃ! 

[ উন্মতবৎ প্রস্থান । 
কালিকানন্দ। (আমার কি' অপরাধ? আমি তো চেয়েছিলাম 

ওকে মায়ের চরণতলে উৎসর্গ করতে! কিন্তু তার ভূবন-ভুলানো 
রূপের ছটা আমার দেহ-মনে এনে দিয়েছে নব শিহরণ! আজন্মের 
সাধনা-তপত্যা নিক্ষল করে, সবটুকু জুড়ে সেখানে বসে আছে এ 
কংকাবতী।/ জগ্ত সর্দার, তুচ্ছ ডাকাত তৃমি, তান্ত্রিকশ্রেষ্ঠ কালিকানন্দ 
তোমার ভ্রকুটাকে গ্রাহা করে না। কংকাঁবতী আমার জীবন-সংগিনী 
--এই চরম সতা। তার জন্ত প্রয়োজন হ'লে, এই হাতে তুলে 
নেবো রক্তলোলুপা দেবী চামুণ্ডার খড়গ__মেতে উঠবো হত্যার 
উৎসবে, ছিন্নভিন্ন হ'য়ে মাটার সংগে মিশে যাবে জগ্ড সর্দার সেই 
ধ্বংসের তাওুবে। হাঃ-হাঃহাঃ | 

| উত্তেজিতভাবে প্রস্থান । 

(৬ ৭৪ ) 
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প্রথম দৃশ্য । . 

রণক্ষেতরের একাংশ | 

বিষাদ-মগ্ন মাধব-ঠাকুরের প্রবেশ । 
মাধব। বল-বল রাধামাধব, কোথায় খুঁজে পাবো সেই স্বর্গের 

'পারিজাতা আমার কংকা-কনককে আর পুজার অঞ্জলি করবীকে? 

গীত। 
নিভিয়। গিয়াছে আশার দেউটি, ঘনঘোর আঁধারে। 

হাহাকার কাদে হৃদয়দেবতা, নিশিদিন আঁখি ঝরে॥ 

নাম গানে আর নাহি ভরে মন, 

থুজিয়া ন! পাই স্্েহ পরশন, 
বাহিরে ভিতরে হয়েছি শৃন্-_দিয়েছ নিংস্ব ক'রে 

সশত্ত্র আমীর-খার প্রবেশ । 

আমীর। জাফরউল্লা--জাফরউল্লা। একবার যদি_-এ কি ঠাকুর, 
তুমিও আবার যুদ্ক্ষেত্রে ছুটে এসেছো! ? শক্রর হাতে পড়লে বিপদের 
'বোঝা ভারী হবে যে! ফাও-গ্রাসাদে ফিরে যাও। যে মুহূর্তে 
রাজকুমারীদের সন্ধান পাবো, তখনই খবর পাঠিয়ে দেবো । 

মাধব। -গীভাংশ । 
পশে না খবণে আশার বাণী। 

মানে ন| আকুল পরাণী, 

পার়্ে পায়ে চলি সীমাহীন পথ, দুরে সরে যায় দুরে। 

[ প্রস্থান । 
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আমীর। আহা, ধর্মপ্রাণ গৌসাইঠীকুর শোকে দুঃখে আত্মহারা» 

উন্নাদপ্রায়। খোদা, মেহেরবান ! ( রা্জকুম্মারীদের মিলিয়ে দাও, এদের 

দুখভার--লাখব ক'রে, সেখানে বইয়ে তোমার শান্তির দীও অমিয়ধারা 9) 

. ছদ্মবেশে জাফর খার প্রবেশ । 

জাফর । খোদাকে ডেকে কোন লাভ নেই। এখনও জাফর- 

উল্লার শরণাপন্ন হও পাঠান-বীর। 

আমীর। কে তুমি? তোমার জানা উচিত আমীর খা পরিহাস- 

প্রিয় নয়। | 

জাফর। কেন আর ও কাফেরের পদসেবা করে মুসলমান 

সমাজের মাথা হ্রেট করাচ্ছ খাঁঁসাহেব? তার চেয়ে জাফরউল্লার 

সংগে সন্ধি ক্র। দু'জনের মিলিত শক্তি দিয়ে সুকীতিরায়কে 

পরাজিত করো, অধিকার করে! সিংহাসন-_ সমগ্র রাজ্য। আল্লার 

নামে শপথ-- 

আমীর। থাক্, যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছি যুদ্ধ করতে, প্রলাপ শুনতে 

নয়। 
জাফর। রাগ করো না খাঁসাহেব! হ'লেই-বা! স্থকীতিরায়ের 

সেনাপতি, কিন্তু তার আগে তুমি মুসলমান, সেকথা তুমি না 

মানলেও, আমরা তো ভূলতে পারি না! । 

আমীর। তোমাদের মত অনাচারী মুসলমানের কাছে আমীর খা 

কোন স্বজাতি-প্রীতি আশা করে না। তোমাদের মুখ দেখা পাপ» 

দ্ধ কর্তে হয় দ্বণা, স্বক্তাতি ব'লে পরিচয় দিতেও হয় লজ্জা । কোথায় 

সেই লম্পট জাফরউল্লা ? ডাক তাঁকে, নির্শমভাবে হত্যা ক'রে তার 

রক্ত গিয়ে প্রন্থুর আমার পা ধুইয়ে দেবে! 
(৭৬ ) | 
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জাকর। হা:-হীঃ-হাঃ! এত সাধ তোমার সেনাপতি? জাফর- 
উল্লা তোমার সম্মুখেকরো হত্যা! [ ছন্মবেশ পরিত্যাগ করিলেন ) 

আমীর। অস্ত্র ধরো কাপুরুষ! আমীর খার সমন্ত জবাব লুকিয়ে 

আছে তার এই অসি-ফলকে। [ তরবারি বাহির করিলেন ] 
সাফর। সে বাসনাও অপূর্ণ রাখবো না। তবু অন্গরোধ কবুছি-- 

কারণ, তুমি মুসলমান । 

আমীর হ্যা, মুসলমান-__খাঁটী মুসলমান । তাই পারি না তোমার 
মত মেয়েদের নিয়ে টানাটানি করতে, পারি না বিশ্বাসতংগ ক'রে 
প্রতারণা করতে। 

 জাফর। একট! হিন্দুর মেয়ের জন্ত এতো তোমার দরদ? 
আমীর । তোমার মাথায় তা ঢুকবে না জাফর খা। ওখানে 

বাসা বেঁধে আছে শুধু লাম্পট্য আর শয়তানি । হিন্দু হোক আর 
মুসলমানই হোক, নারী--নারী। সব নারীই মাতৃত্বরূপা। অধিকস্ত প্রভৃ- 

কন্যা; প্রভুর মতোই শ্রদ্ধার পাত্রী। তার এই নিধ্যাতনে- অপমানে, 
রাজা স্থকীতিরায়ের মমবেদনায়, আমীর খাও সমান অংশীদার । 

.. জাফর। শেষবারের মতো অন্গরোধ করছি, রাজাকে ত্যাগ করো-_ 
তাকে সিংহাসনচ্যুত ক*রে তোমাকেই নবাব বলে ঘোষণা করবো । 

আমীর। জীবন ত্যাগ করা আমার কাছে সহজ, কিন্ত 
প্রলোভনে অন্নদাতা প্রভুর নংগে বেইমানি করবো না। অস্ত্র ধরো 

কাপুরুষ! 

জাকর। উত্তম, এসে! | 

[ উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ। পরাজিত হইয়া আমীর খার প্রস্থান । 

জাফর। হাঃ-হাঃ-হান এই শক্তি নিয়ে এসেছো জাফরউল্লার 
বাহুবলের মোকাবিলা করতে? পরাজিত, আমীর খা পরাজিত, 

ডি. 87 
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হাঃ-হাঃহাঃ! কিস্তু কি হবে যুদ্ধ করে যদি কংকাকে খুজে না 

পাই ! কাপালিক-ঠাকুর পরিষ্কার অস্বীকার করলে, কোন মেয়ের, 

সন্ধান সে জানে না। এখন একমাত্র ভরসা গণেশনারায়ণ। 

দ্রেত কাসেম আলীর প্রবেশ । 

কাসেম। ছোটমিঞা- ছোট মিঞা] ! 

জাফর। চোপাও বেয়াদব ! 

কাসেম। কেল্লা ফতে! 

জাফর। মানে? ৰ 
কাসেম। আপনার পোয়া বারো! 
জাফর। বেরিয়ে যা উল্লুক ! 
কাসেম। হিন্দুমতে বুধের দশা! 
জাফর। কোতল করবো শূয়ার ! ূ 
কাসেম। | ক্রন্দনের স্বরে] হুজুর! কাসেম আলীর ভাঙা কপাল, 

আর জোড়া লাগলো না। আপনার কিন্তু ঠাদের হাট। 
জাফর । কাসেম, রহন্তের সময় এ নয়! চারিদিকে শত্রুসৈন্ত, যে 

কোন মুহূর্তে পাশা উদ্টে যেতে পারে। 
কাসেম। ওণ্টোবার আর জো নেই হুজুর, দান পড়েছে। 

কংকাবতী__ 

জাফর। কংকাবতী ! কোথায় কংকাবতী? 

কাসেম। আগে কি জানি চটকদার সাধুর পোষাকের তলায় 
অমন প্রেম! 

জাফর। আঃ বল কোথায় আছে সে? 
কাসেম। মন্দিরের ঠিক পিছনে কাপালিক-ঠাকুরের আশ্রম । 

৭৮ ] 
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সেখানে এক গুপ্ত কোঠায় অনেক ধনরত্বের সংগে লুকোনো আছে 
আপনার চোখের তারা--কংকাবতী। 

জাফর। খবর ঠিক? 
কাসেম। বেঠিক হ্বার উপায় নেই, দেওয়ান ঠাকুরের মুখে 

শুনেই হুজুরকে জানাতে এসেছি। কাপালিক ব্যাটা নিজের মুখে 
বলেছে। ব্যাটার সথ কত? বলে কি না, বিয়ে করবে! [ক্রন্দনের 

স্বরে] কিন্ত করবী নেই হুজুর__ 
জাফর। চোপরাও! যাঁও--এখনই গণেশনারায়ণকে তলব দাও, 

আমি শিবিরে যাচ্ছি। আগে চাই কংকাঁবতী-_তারপর যুদ্ধ। 

[ প্রস্থান 
কাসেম। ক্ষেপেছে-ক্ষেপেছে, ছোটমিঞ্া। ক্ষেপে গেছে! কিন্ত, 

ও£-হোঃ-হোঠ করু- আমার করবী রে! খোদা, এ তোমার কি এক- 

চোখো বিচার! তেলা-মাথায় হেল ঢালতে পারো খুব, গরীবকে 

দেখার কেউ নেই_কেউ নেই! [ প্রন্থানোগ্ত ] 

সেই মুহুর্তে সশস্ত্র মকররায়ের প্রবেশ । 

মকর। আমি আছি। কে তুমি? 
কাসেম। আমি শেখ কাসেম আলী। (হুপিমএনল্যানে পনর 

আলা -বাঁদশী-জাফুরউল্ল1-থঠ-আমি তাঁর একাঁধারে- মন্ত্রী, স্বেনঃপৃতি, 
'ান্তু) তুমি? 

মকর। আমি রাজা স্থকীতিরায়ের ভ্রাতুপপুত্র মকররায়! অস্ত্র 

ধরো» নতুবা আত্মসমর্পণ করো । 
কাসেম। ধ্যেঘ! যখন-তখন তাঁমাসা ভাল লাগে? দাও, হাতে 

হাত দাও দোস্ত, ! | 
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মকর। দৌক্তি ? 

কাসেম। হা-ইণ, দোস্ত, । আমার দিল যখন বরে তখন টি 
দোস্ত, না৷ হয়েই যাও না! 

মকর। না-না, শক্র তোমরা, যুদ্ধ দাও, না হয় বন্দিত্ব স্বীকার 
করো । 

কাসেম। আহা, চটো! কেন? আচ্ছা, বুকে হাত দিয়ে বল তো 
দোস্ত, সিংহাসন বড়_না, বোন বড়? 

মকর। কি বল্তে চাও তুমি? 
কাসেম। ধর বোনের বিয়ে দিলে, পর হ'লে তো? বল, হ'লো 

তো পর? 

মকর তা বটে, কিন্তু এ যে অপহরণ, তার উপর বিজাতি- 

মুসলমান। | 

কাসেম। স্বজাতি হ'লে বোনাই-বাড়ী গিক্ষে একটু হৈ-্থলোড, 
চাই কি দস্তর মতো খানাপিনা কগরে আসতে, এই তো? কিন্ত 
সিংহাসন? সিংহাসন যদি পাও? 

মকর | সিংহাসন যুবরাজ রণদেবের প্রাপ্য। 

কাসেম। প্রাপ্য মানে পাওনা । তুমি যদি চেপে বসো) তাহ'লে 
তো .আর তার প্রাপ্য থাকছে ন। 

মকর। দাদা বর্তমানে, সে আশা আমার নেই। 
কাসেম। আরে দৌত্ত, আমরা যদি সহায় থাকি, বর্তমান 

অবর্তমান হ'তে কতক্ষণ? 
মকর। কিন্তু, কংকা-করবী আমার বোন, বংশের মেয়ে, তাদের 

কথা ভুলবো কেমন ক'রে? না-না, এ অসগুব ! 

কাসেম। অসম্ভবকে যে সম্ভব ক'রে তুলতে পারে, সেই তো সাচ্চা 

(৮ ) 
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দোস্ত! আমি তাই করুবো। সিংহাসনে তোমাকে বসাবোই। 

বোন? তার জন্যে অত ভাবছে! কেন? পরে নেওয়া আর যমে 

নেওয়া, ও একই কথা। 

মকর। কিন্তু 

কাসেম। আবার কিন্ত? এ তো হয়ে গেল, আমরা হবে৷ তোমার 

সহায়_তুমি বসবে বাঁসম্তীনগরের সিংহাসনে । এ বাকের মাথায় 

আমার শিবির, এই নাও আংটি । [ আংটি খুলিয়া মকরের হাতে 
দিল] আমার সংগে দেখা করবে । আমি নিজে তোমাকে ছোট- 

মিঞার কাছে নিয়ে যাবো, দেখবে-অমন লোক আর হয় না। তবে 

আসি দোস্ত--আদাব ! 

[প্রস্থান |, 

মকর। সিংহীসন__বাসম্ভীনগরের সিংহাসন! অযোগ্য-অকর্মণ্য 
বলে চিরদিন সবার কাছে পেয়েছি অবজ্ঞা আর ধিক্কার। সত্যই কি 

আমি সিংহাসনের উপযুক্ত নই? সিংহায়নের দাবী কি আমার অন্তায়? 
কিন্ত কংকা-করবী? তাদের কথা ভেবেই বাআর কি হবে? যে 

মুহূর্তে তারা অপন্থতা, সেই মুহূর্তে তাদের তবিষ্যুৎ নির্ধারিত হ”য়ে গেছে 
এ যুদ্ধ সম্মানের লড়াই ছাড়া আর কিছুই নয়। 

সশস্ত্র রণদেবের প্রবেশ । 

রণদেব। পরাজিত- আমীর খা পরাজিত! একি, মকর! 
তুমি এখানে ? | 

মকর। আমীর খা' স্বেচ্ছার পরাজয় বরণ ক'রে পিছু হটে গেলো, 

তাই একটু তামাসা দেখছিলাম। | 
রণদেব। ইচ্ছাকৃত পরাজয়! এ তুমি কি বল্ছো৷? 
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কংকাবীর ঘাট [ তৃতীয় অংক । 
মকর। বলে আরকি হবে? তোমরা অন্ধ, তাই কিছু দেখতে 

পাও না। আমীর খা মুসলমান, মুসলমানের বিরুদ্ধে কখনও সে প্রাণ 

দিয়ে লড়তে পারে? | 
রণদেব। মকর, তোমার অমূলক ধারণা ত্যাগ করো। আমীর 

থার মতো বিশ্বস্ত সেনাপতির বিরুদ্ধে এই ৪ উক্তি অমার্জনীয় 

অপরাধ। 
মকর। আমার কথা কোন্দিনই বা তোমরা কানে তুল্লে? বেশ, 

আমারই বা এতো মাথা-ব্যথা কিসের? তোমরা সব উপরওয়াল। 

সেনাপতি-_যা হুকুম করবে, তাই করবো। 

রণদেব। হ্যা, তাই ক'রো। আবার যদ্দি কথনো তোমার মুখে 

এমন অশোভন উক্তি শুনি, ভাই বলে ক্ষমা করবো না। যেখানে 

জাতির মান, বংশের মর্যাদা ধূলায় লুষ্টিত, সেই মহাশ্মশানে দাড়িয়ে 
বিভেদের বীজ ছড়ানো-_আত্মহত্যারই নামান্তর । যাও, তোমার সমস্ত 

শক্তি নিয়ে পরাজিত আমীর খাঁকে সাহাষ্য করবার চেষ্টা করো । 
মকর। যেমন আদেশ করবে, তাই করবো । ভবিন্ততে কিন্ত 

অন্গুশোচগ্জর] করতে হবে। 

| | প্রস্থান । 
রণদ্দেব। প্রতারণা । চারিদিকে প্রতারণা আর ষড়যন্ত্রে 

লৌহঙ্গাল। আজ যুদ্ধের চতুর্থাদিন, তবু, দক্ষিণ-বাসম্তীনগরের এক- 
চতুর্থাংশের বেশী পুনরুদ্ধার করৃতে পারিনি। কংকা-করবীর উদ্ধার তে! 

দূরের কথা+ বিন্দুমাত্র সংবাদও সংগ্রহ করৃতে পারলাম না| অথচ বন্যদ্ধ- 
ন্রিজেতা আমি রণদেব রায়_রাজা সুকীতিরায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাসম্তী- 

নগরের ভাবী অধীঙ্বর__এখনও অক্ষতদেহে জীবন ধারণ ক'রে আছি। 

এই ২ক বহন ক'রে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই ছিল ভালো! 
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প্রথম দৃশ্ত |] কংকাবভীর ঘাটি 

আমীর খার পুনঃ প্রবেশ । 

আমীর। কুমার কুমার ! 
রণদেব। সেনাপতি! তুমি পরাজিত? 
আমীর। কৌশল ক'রে খানিকটা পিছিয়ে গিয়েছিলাম সত্য, 

কিন্তু এ দেখো আবার আমার সৈন্যারা পূর্ণোছ্যমে ক্ষিপ্ত শাদূ্লের মতো! 
ঝাপিয়ে পড়েছে। কিন্তু লজ্জার কথা কি বলবো কুমার, মকর- 
রায় 

রণদেব। থামলে কেন? বল, বল সেনাপতি, কি করেছে সেই 
কুলাংগার? 

আমীর । আমার বিশ্বাস, মকররায় শত্র-শিবিরে। 

রণদেব। মকর শক্র-শিবিরে! এ তুমি সত্য বল্ছে' 
সেনাপতি ? 

আমীর। এইমাত্র তার সৈম্যদের শিবিরে ফেরবার আদেশ দিয়ে 
ঘোড়া ছুটিয়ে পশ্চিমের এ নদীর বারে অনৃশ্ত হ'য়ে গেলো । আমার 
কয়েকজন সৈন্য কিছু পূর্বে তাকে জাফরউল্লার অনুচরের সংঙ্গে পরামর্শ 
করতে দেখেছে। 

রণদেব। বাঃ চমৎকার! তবে আর ভাবতে হবে না সেনাপতি, 
ধ্বংস আমাদের কেউ রোধ করতে পারবে না। মহারাজ সুবীতিরায়ের 
ভ্রাতুপ্ুত্র, রাজবংশধর, তগ্নী-অপহরণকারী মহাশক্র জাফরউল্লার শিবিকে। 

ওঃ, একথা শোনবার আগে কেন আমার মৃত্যু হলো ন1! 

আমীর । অস্থির হ'য়ে লাভ নেই কুমার। আগে এর সত্যত। 
যাচাই ক'রে দেখতে হবে। তয় কি? এখনও আমীর খার মৃত্যু 
হয়নি, শিথিল হ'য়ে যায়নি তার দৃ'মুষ্ঠি। আজন্নের সহচর_আমার 
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কংকাবতীর ঘাট [ তৃতীয় অংক। 

মন্ত্রশিষ্য তুমি রণদেব- রাজা! স্থকীতিরায়ের জোষ্ঠ সন্তান-_বাসস্তীনগরের 

ভাবী অধীশ্বর-_জেগে ওঠো, সিংহের বিক্রম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো 
শক্রসৈম্ঠের উপর-_মাটীতে লুটিয়ে দাও তাদের উদ্ধত শির, আর সেই 
শবের স্তপের উপর সগর্বে উড়িয়ে দাও বিজয়-নিশান। 

| | প্রস্থান। 
রণদেব | তবে তাই হৌক, বীর-বিক্রমে ছুটে চলো রণদেব ! ঝল্সে 

উঠুক তোমার শাণিত তরবারি_বইয়ে দাও রক্তের প্রাবন-__দলিত- 
মথিত করো! শয়তান জাফরউল্লার সৈন্যবাহিনী_ সমস্ত বাঁধা ছিন্ন-ভিনন 

কঃরে বাহুবলে পুনরুদ্ধার করো বাসম্তীনগরের হৃত গৌরব । 
[ দ্রুত প্রস্থান । 

আন হট রত 

ছ্িতায় দৃশ্য | 

কালিকানন্দের গুপ্তকক্ষ। 

বিষাদমগ্রা কংকাবতীর প্রবেশ । 

কংকাবতী। ভগবান, একি কর্লে প্রস্থ? তোমার স্যহিতে 

অহরহঃ কতো মান্গষ মর্ছে, আমাকেও তুমি নাও, সব যন্ত্রণার অবসান 

করো দয়াময়! এই পিশাচ কাপালিকের হাত থেকে আমায় বাচাও! 
জানি না, কি মহাপাপ করেছি যার জন্য আজ আমার এই ছুর্গতি! একা 
আমার জন্য কতগুলি জীবন বিষময় হ'য়ে গেলো ! মা-বাবা-দাদারা সব 

দুর্নাম আর দুর্ভাবনার ভার মাথায় নিয়ে অনাহারে অনিপ্রায় মরণ-যন্ত্রণা 
ভোগ করছেন। কনকদা, অভারিনী করবী হয়তো! বা আরও কত কষ্ট 

সু করছে! বেঁচে আছে কি না তাই বা কে জানে? 

৮৪ ) 



খিতীয দৃ্।] কংকাবতীর,ঘাট: 

_ কাপালিকের ছদ্দবেশে কনকের সন্ত্পণে প্রবেশ । 

কংকাবতী। কে? 

কনক। তুমি কংকাবতী? এখনই আমার সংগে চলে এসো। 
কংকাবতী। কোথায়? 

কনক। এই ঘরের বাইরে। 

কংকাবতী। কেন? 

কনক। মুক্তি পেতে চাও না? 

কংকাবর্তী। মুক্তি? 

কনক । হ্যা মুক্তি । এসো, দেরী করো না। 

কংকাবতী। তুমি আবার কে? 
কনক। আমি পথের মানুষ৷ 

কংকাবতী। হঠাৎ আমার উপর দয়া হলো কেন? 'দুঁার 
কোন অভিপ্রায় আছে! ০৮৮৪ গিয়েই বিয়ে করতে চাইবে 
তো? 

কনক। সে প্রয়োজন আর হবে না কংকা! [সহ ছন্মবেশ 

ত্যাগ করিল ] 

কংকাবতী। | সবিম্ময়ে] কনকদা ! রঃ [ বক্ষে ৰীপাইয়া 
পড়িয়া কীদিয়া উঠিল] 

কনক। কাদবার সময় এ নয় কংকা। শীগগির এসো, বিলঙ্ষে 

বিপদ হবে। 
কংকাবতী। আমি কি স্বপ্ন দেখছি? করবী কৌঁথায়? বেঁচে 

আছে তো? 

কনক। আছে--সব আছে। বৃথা! সময় নষ্ট করো! না কংকা। 
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কংকাবতীর ঘাট [ তৃতীয় অংক। 
জান না, এ বিষধর সাপের গর্ত, দুজনকেই মবুতে হবে, এসো 
[ কংকাবতীর হাত ধরিয়। প্রস্থানোগ্ঠত ] 

সহসা কালিকাননদের প্রবেশ । 

কালিকানন্দ। কংকাবতী! একি, কে তুই নরাধম? 
কনক। আপনি কে নরোত্তম? 
কংকাবতী। [ সভয়ে ] কনকদা-_ 

কালিকানন্দ। তাই আমার বিবাহের প্রস্তাব বার-বার উপেক্ষা 

ভরে অস্থীকার ক'রে এসেছিস্ পাপিষ্ঠা! চিন্তে পারিসনি এখনও 
কাপালিকশ্রেষ্ঠ কালিকানন্দকে ? চেয়েছিলাম ধর্পত্বীর সম্মান দিয়ে 

তোকে জীবনসংগিনী ক”রে রাখবো, কিন্তু তোর. মতো। কপট রম্ণীকে সে 

অধিকার দেবো না। এখনই হত্যা করুবো তোর ওই প্রেমাম্পদকে, 
আর তুই থাকবি আমার হাতে চিরকালের মতে বন্দিনী হয়ে। 

কনক। থাম! পশুর চেয়ে অধম তুমি! দূর হও এখান থেকে, 
নইলে ও 

কালিকানন্দ। নইলে? 
কনক। নইলে গল! টিপে তোমার ভবলীলা শেষ ক'রে দেবে 

শয়তান ! 

 কালিকানন্দ। বটে! তবে দেখ কে কাকে শেষ করে। 

[ সহসা বস্্রাত্যস্তর হইতে ছোর! বাহির করিল ] 

সহঃ! [কনককে হত্যা করিতে 



দ্বিতীয় দৃশ্ত | ] কংকাবতীর ঘাট 

[ কংকাবতীর আর্তচীৎকার। কনক ক্ষিপ্রহন্তে ক্মলিকানন্দের 

ছোরা-শ্তদ্ধ হাত ধরিয়া ফেলিল 

কনক। 'পালাও কংকা, পালাও__ 

কালিকানন্দ। পালাবে__কোথায় পালার্মে! ? বাইরে যাওয়ার পথ 

রুদ্ধ । | ৃ 

কনক । [ কনক কাবু .হইয়। আঙ্গি] ও, হলো নাহলে! 

না__কংকা, নিজের মান তুমি নিজেই রক্ষা করো। 

কলিকানন্দ। দেখ কালিকাননন্দের শক্তি_দেখ তার অদ্ভুত, 

কৌশল ! | উত্তরীয় দিয়া কনকর্রে বাধিয়া ফেলিল] হাঃ হাঃ হাঃ] 

গোপন অভিসার ! কালিকারদ ঘাকে কামনা করে, তার আশ্রয় 

থেকে তাকে সরিয়ে নেওগার দুঃসাহস! এইখানে তিলে তিলে 

মরতে হবে তোকে আৰু সেই মৃত্যু-বিভীধষিকার মধ্যে ব'সে 

কবুবি কংকাবতীর ুখ্রমা |. | ূ 

কৎকাবতী। তর্তিনাদ করিল ] আ:-- 

কনক । কংকার্ট-কংকা ! | 

কংকাঁবতী। /কনকদা-_ | 

[ছর্টিয়া কনকের কাছে গমনোগ্যোগ করিলে 
| কালিকাঁনন্দ বাধা দিল। ] 

কালিকাঁনন্দ। এখনও বল্ছি হুন্দরী,. কপটতা৷ ছাড়ো-_-আমার্টক 

ভজন? কারা । একসঙ্গে পাবে এঁহিক ুখ১.পারলৌকিক মুক্তি । 

কংক্কীবতী। চুপ্-চুপ, শয়তান ! ধাঁধুকের ছল্পবেশে বনের 

একটা /হিং্র পশু তুই__মায়ের আরাধনা! তোর ভগ্ডামি। ভে 
মা মুঝি নীরবে সা করুবেন নারীর া্না__তার উ্পমান ? জাস্ 

লর্চাট, মা তার লক্-লকে রসনা বিস্তার ক'রে তৌর্ই মতো ূ 
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কংকারতীর ঘাট | [ তৃতীয় অংক। 

বঙ্গ-রক্তেততৃষ্ণা মেটাতে ধুগ-যুগ 'খ্ঃরে তাখৈ-তাখৈ নর্তনে বনুদ্ধার। 

কাপিয়ে টন | 

আরও অস্থির হইয়। উঠিল। ] 

সেই মুহুর্তে কালো! কাপড়ে দেহ আবৃত করিয়া সম্তর্পণে 
কাসেম আলির প্রবেশ, পশ্চাতে গণেশনারায়ণ। কাসেমের 

তরবারি কালিকানন্দের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল। 

কালিকানন্দ। কে, কে তুই অর্বাচীন? 
কাসেম । বাধেো দেওয়ানজী | 

কালিকানন্দ। [ সুবিম্ময়ে] একি, গণেশ! তুমি? 

গণেশ | হ্যাঁ আমি, তোমার প্রিয় শিগ্ক গণেশনারায়ণ। 

কলিকানন্দ। বিশ্বাসঘাতক শয়তান ! 

গণেশ। : তোমার কাছে শিখেছি গুরু। কংকাবতীকে তুমি করেছ 

চুরি- আমি করুবে! বাটপাড়ি। [গণেশনারায়ণ কালিকাক্দগকে বাধিল 1] 

কংকাবতী। গণেশ-কাকা, তোমার এই কাজ? 
গণেশ। চুপ! কে তোর কাকা? ' আমি নৃশংস জল্লাদ। তোর 

বাবা আমার বুকখানা ভেঙে চুরমার ক'রে দিয়েছে, তার বুকখান। 

আমি গুড়িয়ে পিষে ফেলবো না! 

কংকাবতী। ওঃ, ভগবান ! 

কনক । ভগবান নেই-তগবান নেই! এর চেয়ে যে মৃত্যু আমার 

সহম্রগুণে ভালো ছিল, কংকা। 
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দ্বিতীয় দৃহা | ] কংকাবতীর থা 

গণেশ। কে, কনকরায় না? বাহঠিক হয়েছে। বুক চাঁপড়ে 

তারম্বরে কাদো_আর এখানে কসে তিলে তিলে শুকিয়ে মরে! । 

স্থকীতিরায়ের বড় আদরের হবু-জামাই, প্রায়শ্চিত্ত করো তোমার 
মহাপাপের। 

. কাসেম। কথা বাড়িও ন। দোস্ত । কাঁপালিক ব্যাটাকে আমার 

হাতে দিয়ে, মেয়েটাকে তুমি ধরো। [ কালিকানন্দকে ধরিল ] 

গণেশ । আয়-_[ কংকাকে বজ্ত্রমুষ্টিতে ধরিল ] তোর অবশ্ত কোন 

দুঃখ থাকবে না। জীফরউল্লার বিবি হয়ে খুব স্থখে থাকতে 

পারবি । আমি শুধু প্রাণ ভ'রে দেখতে চাই, বংশগৌরবের মহিমায় 

স্থবীতিরায়ের বুকখানা দশহাত হয়েছে! আর কংকাকে আকর্ষণ 

করিল ] | 

.কংকাবতী [ আর্তচীৎকারে ] কনকদা 

কনক । -.কধ্কললল | 

গণেশ। চুপ! গোলমাল কশরস্ না! আয় 

কংকাবতী | না-না, তোমার পায়ে পড়ি কাঁকা আমার সর্বনাশ 

করো না। [আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল ] 

কাঁসেম। "ভটনে-হি'চড়ে নিয়ে এসো । ওটা এখানে শুকিয়ে 

মরুক্। . কাপালিক ব্যাটাকেও ছাড়বো নাঁ-কেটে টুকরো টুকরো 

ক"রে নদীর জলে ভাসিয়ে দেবো । বুঝলে দেওয়ানজী, আজ থেকে 

মন্দিরের কাপালিক হ'লে তুমি। 
 কালিকানন্দ। মাঁ_মাগো, একদিনের জন্যও তোঁকে যদি কায়মনে 

ডেকে থাকি, এই মহাসংকটে তুই আমাকে রক্ষা কর্! 

কাসেম। [আঘাত করিয়া] এসো না, মার কাছেই পৌছে. 
দেবো। | ও 
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রা না-না, তোমরা আমায় হত্যা করো না ।' আমি 

এবিসি দাস হয়ে থাকবো। 
.." কাসেম। - দাষে আমাদের দরকার নেই । বিয়ে করতে চেয়েছিলে, 

বিয়ে করুবে না? কনে আসছে পিছু-পিছু_তুমি বর, চলো আগে- 
আগে পা চালিয়ে দোস্ত 

কংকাবতী। [আত্তম্বরে ] কনকদা_ 
কনক। কংকা-_ 

গণেশ | হাঃশহাঃশহাত 

[ কাঁলিকানন্দ ও কংকাবতীকে লইয়। কাসেম ও 

| | গনেশনারায়ণের প্রস্থান । 

কনক । [ উম্মাদের ন্যায়] কংকা-কংকা! ছিনিয়ে নিয়ে গেল 

"আমার মানসী প্রতিমাকে ! আমি কনকরায়, বুক থেকে উপড়ে নিয়ে 
গেলো আমার হৃদপিগুটা! ওঃ-হোৌঃ:-হোঠ_ 

সন্তর্পণে জগ্ড সর্দারের প্রবেশ । 

জণ্ড। কার আর্তনাদ. তবে কি গুক্লঠাকুর মেয়েটার উপর-_ 

কনক। ওঃ, ঈশ্বর ! 

[ জগ ছোরা বাহির করিয় অগ্রসর হইল ] 
জ্গ্ড। কে ওখানে? 

কনক। আমি-আমি এক ভাগ্যহীন | 

জণ্ত। এই গুপ্ত-কোঠায় কেন ঢুকেছিস? এতে রীদজেইস্রব 
কনক । এই কক্ষে লুকোন ছিল আমার চোখের মক 

'আলো। 

জণ্ড। ওসব শুনতে চাই না, আমার মেয়ে কোথায়? 
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তীর দৃষ্ক। | কংকাবতীর ঘাট 
কনক । কে তোমার মেয়ে? 

জণ্ড। মেয়ে, আমার মেয়ে একটা আপ-ফোটা পন্মফ্ুল। শয়তান 
গুরুঠাকুর তাকে চুরি করে এনে এখানে লুকিয়ে রেখেছে। 
ওঃ-হোঃ-হো:__জীবনের মতো৷ আমি হ'য়ে রইলাম অবিশ্বাসী! কই, 
'কোথায় আমার মেয়ে? ৃ 

কনক। কংকা তোমার মেয়ে? তবে কি তুমি জণ্ড সর্দার? 
জণ্ড। হ্যা-্যা, এ আমার বড পরিচয় । কিন্তু কোথায় গেলে! 

আমার মেয়ে? | পা 
কনক। নিয়ে গেছে স্দার। জাফরউল্লার লৌক এসে ছিনিয়ে 

নিয়ে গেলো! তোমার মেয়ে উপড়ে নিয়ে গেল আমার চোখের মণি। 

জণ্ড। জাফরউল্লা! নিয়ে গেলো জগ্ড সর্দারের মেয়েকে? 

কনক । গোপনে এসেছিলাম বন্দিনী প্রিয়তমাকে উদ্ধার করতে । 

দুর্ভাগ্য আমার, তাই শয়তাঁন কাপালিক কৌশলে আমাকে বেঁধে 
ফেলেছে । কংকাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার উপক্রম কর্তেই__ 

জগ্ু। হ্্যা-্থ্যা, তারপর-__তারপর ? | 
কনক। উপস্থিত হলো সেখানে জাফরউল্লার সশস্ত্র অঙ্ু” 

আমাকে এইভাবে বেধে রেখে কংকা আর কাপালিক ঠাকুরকে নিয়ে 
পালিয়ে গেলো তারা৷ 

জণ্ড। কোথায়, কোন্দিকে গেলো তারা? 

কনক। বোধ হয় ইসলামবাজারের দিকে । 
জণ্ত। তাইতো [ প্রস্থানোত্যত ] 

কনক |ঞ্সর্দার__সর্দার! [জগুসর্দার ফিরিল] 

জ্ণ্ড। ও, তুই বন্দী। মনে হয়, শক্র ন"স্ তুই__ আমারই 
মত দুঃখী । আয়, তোর বাধন খুলে দিই। [ কনকের বাধন খুলিল ] 
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কংকাবতীর ঘাট. 1 সৃতীয় অংক। 

আচ্ছা, তুই কে? কেনই-বা মেয়েটাকে খুঁজছিস? তার নাম থে 

কংকাঁবতী, তাই-বা কেমন ক'রে জানলি? 

কনক। সে অনেক কথা সর্দীর! ভাসতে নী 

শোতে এসে মিশেছি-_-সবই জানতে পারবে। এখন এইটুকু শুনে 

রাখো, বিয়ে আমাদের হয়নি বটে, কিন্তু কংকা জানে, আমি তার 

্বামী-আমি জানি, সে আমার স্ত্্ী। 

জগ্ু। তাহ'লে তুই আমার চেয়েও দুঃখী। আয়, হাত ধরে 

আমার সাথে এগিয়ে চল্! (জবিদ্নি--বুডো হয়েছি_-সত্ি, কিন্ত 
এধনও তোদের মতো দশটা-জৌয়ীনেন্ব বৰল- আছে এই -দেহে ৰ 

চ্ত ওর চস্ড) আমার গেছে মেয়ে_তোর গেছে বৌ, একসংগে 

চেষ্টা ক'রে দেখি, আমাদের হারানিধিকে ফিরে পাই কি না। 

[ কনকের হাত ধরিল ] 

কনক । এতদিন নামই শুনেছিলাম, আজ প্রত্যক্ষ করলাম দেবতা । 

এসো দেবতা, তোমার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে ধন্য হই। [পায়ের 

ধুলো লইল ] 
জণ্ড। একি করুলি, একি করলি রে পাগল ? আমি যে ডাকাত 

ডাকাতের সর্দার! দেখ দেখি, একি হলো আমার? শিরার রক্ত 

উত্তাল হয়ে উঠছে, চোখে নেমে আসতে চাইছে ধীরাবতীর কূলছাপানো 
বান। নানা, জণ্ড। তলে যা তুই অতীতের কথা। তুই মান্য 
ন/স্ ডাকাত- নৃশংস ডাকাত দলের সর্দার । 

কনক। সর্দার সর্দার! 

জগ্ত। না-না, ও*কিছু নয়। সামনে আমার কক্ছরড় কাজ। 

মেয়েটার জন্য কাদতে হবে মেয়ের শোকে জামাই কাদবে, তাও 
সইতে হবে। ও» জগত সর্দার কি মরেছে? লাঠিতে কি তার দু 
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তৃতীয় দৃশ্ত। ] কংকাৰতীর ঘাট 
ধরেছে? না অধ্ব হ'য়ে পড়েছে? আয় দেখি, স্থষ্টিটা তোলপাড় 
ক'রে দেখি, কোথায় লুকিয়ে রাখে আমাদের মাণিক । আয়, ওরে__ 
ছুটে আয়, জাফরউল্লার তাজা রক্ত আমায় আকর্ষণ কর্ছে। এই 
শখাঘাতে পাষপ্ডের বুকটা চিরে হৃদপিওটা টেনে বার করুবো৷। ফিন্কি 
দিয়ে রক্ত ছুটবে আর আমি অঞ্চলি ভরে সেই রক্ত এনে ধুইয়ে 
দেবো আমার মায়ের কলংক-কালিমা। 

| কনকের হাত ধরিয়া প্রস্থান । 

তৃতীয় দৃশ্য ৷ 

বাসস্তীনগর-রাজপ্রাসাদ। 

গীতকণ্ঠে জয়দেবের প্রবেশ । 

জয়দেব |-- গীত । | 

উড়ে গেছে মোর থাচার পাখী অসীম নীলিমায়। 

ওরে আমার সাথের সাথী, আয়রে ফিরে আয়॥ 

কে ব'লেছে কটুকথা, কে দিয়েছে মনে ব্যথা । 

প্রাণের বাধন ভালোবাসা, এমনি কেটে যায় ॥ 

ধীরে ধীরে স্থৃুকীন্তিরায়ের প্রবেশ । 

হৃকীতি ? কাদছিস্ জয়দেব? 
জয়দেব। একি হ'লে বাবা? এতো লোকজন সৈন্যসামস্ত 

থাকতে আজও দিদিদের ফিরিয়ে আনতে পারলে না? 

( ৯৩) 
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স্বকীতি। আমিও তাই ভাবি জয়দেব, এ আমার কি ' & 

আমি রাজ সুকীতিরায়, আমারই রাজ্যে আমারই মেয়েরা অপহৃত! 

আজও তাঁদের উদ্ধার করতে পারলাম না! পারলাম না. দুষ্কতি- 

কারীদের উপযুক্ত দণ্ড দিতে! উ:-_[ মন্তকে করাঘাত 3 .. 
জয়র্দেব। বাবা ভিড 

স্বকীতি। কার দোষ দেবো? নিজের হাতে বিষবৃক্ষ গু তেছি, 

আজ তার ডালে ভালে ফল ধরেছে । এ কল যে আমাকেই-খেতে 

হবে। যে বৃংশমর্ধাদীর কথা স্মরণ ক'রে রাজ্যের সৌন্তাগ্য-সথধ 

কনককে বর্জন করেছি_সেই গৌরব আমার ধূলায় লুষ্ঠিত।.' কনকের, 

সাথে সাথে রাজ্যের শ্রী, গৌরব নিমিষে কোথায় মিলিয়ে গেলো ! 

ওঃ, কি করেছি--কি করেছি আমি ! 

জয়দেব। বড় সেনাপতি, ব্ড়দা, এরাও তো! সব মস্ত বড়ো 

বীর -মেজদাও তাদের সাহায্য, রি পারবে না তারা দিদিদের, 

ফিরিয়ে আনতে? 

স্থবীতি। ভরস! নেই-বিশ্বান করি না। দুর্ভাগ্য আর বিপদ" 

যখন ঘিরে ধরে, তখন উচ্চ প্রবৃত্তি, সংসাহ্স, স্বচ্ছ চিন্তাধারা--সব 

লোপ পেয়ে যায়। 

জয়দেব । কি হবে বাবা? তবে কি দিদিরা আর ফিরে আসবে 

রাজপ্রাপাদে ? 

ন্বকীতি। আমার বীর পুত্র রণদেব_কুশলী যোদ্ধা মকররায়_ 

মহাশক্তিধর আমীর খা থাকতেও, আসানউল্লা জাফরউল্লা_-অতি 
নগণ্য তাদের শর্তি-অথচ দস্ভভরে আঘাত হানলে আমার, 

বংশমর্ধাদায়। সদ্ধি ভংগ ক'রে অনায়াসে দখল করুলে সমগ্র দক্ষিশ- 
_ বাসম্তীনগর | 

ঢ৮%. 



 ততীয় দৃষ্ঠ। ] . কংকাবতীর ঘাট 

প্রতিহারীর প্রবেশ । 

প্রতিহারী। পীর আসানউল্লা আপনার দর্শনপ্রার্থী। 
স্ুকীতি। আসানউল্লা-_আসানউল্লা! তার ভাই করেছে আমার 

বুকে শেলাঘাত-আর সে এসেছে ভালমান্গষী দেখাতে--নিজের 
নির্দোষিতা জাহির করৃতে? বলে দাও, স্থকীতিরায় তাকে ক্ষম। 
করেছে কলে সে যেন মনে না করে, সব ভূলে গিয়ে তাকে আদর 
ক'রে বুকে জড়িয়ে ধর্ৃবে। 

[ প্রতিহারীর প্রস্থান । 
জয়দেব। কেন বাবা, ওরা ভালো নয়, তাই ব'লে তুমি তো 

তেমন নও | তুমি যে রাজা হ্কীতিরায়”_তোমার দুয়ারে সে অস্তিঘি 
শারায়ণ! আমি তাকে নিয়ে আস্ছি। [ প্রস্থান । 

স্ববীতি। অতিথি নারায়ণ! এরা যখন সামনে আসে পীর- 
পয়গন্থরের ভান ক'রে-কিস্ত পিছন থেকে করে ছুরিকাঘাত। 

আসানউল্লার প্রবেশ । 

আসান। আদাব, রাজাসাহেব ! 

স্থকীতি। বলুন, সময় আমার অল্প। 
আসান। আমি চাই পাপের প্রায়শ্চিত কর্তে। 
স্থকীতি। এত ঘটা ক'রে এই কথাটা আমাকে শোনাতে 

এসেছেন? 

আসান। আমি জানি রাজাসাহেব, অপমানিত হাদয় কোন- 
কিছুতেই সান্তনা খুঁজে পায় না। 

সৃকীতি। থাক্, উপদেশ শোনার মত ধৈর্য বা আগ্রহ আমার নেই। 

(6৯৫) 
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আমান। শোনাবার মত ধৃষ্টতাও আমার নেই রাজাসাহেব। 

স্থকীতি। ভগ্তামি রাখুন! কি বল্তে চান বলে ফেলুন। 

আসান। রাজা, আমি তিরস্কারেরই যোগ্য। আমার দেওয়া 

প্রতিশ্ররতি মিথ্যায় পরিণত হয়েছে । অচ্শোঁচনার তীব্র জালা আর 

আমি সহ করতে পারছি ন1। 

স্থকীতি। আপনাকে তো মুক্তি দিয়েছি, আবার কেন এসেছেন 

অভিনয় করুতে? ভাই জ্বেলেছে আমার বুকে তুষানল_ আর 

আপনি এসেছেন কাটা ঘায়ে শ্নের প্রলেপ দিতে? আপনার 

ধৃষ্টতা দেখে আমি "বাক হঃচ্ছি। 

আসাঁন। আপনি অত্যাচারিত, মানসিক সুস্থতা না থাকবারই 

কথ।। তবু আমাকে বিশ্বাস করুন, জাকরউল্লার এই নিকৃষ্ট 
ক্রিয়াকলাপ আসানউল্লা কখনও অন্ঠমোদন করে না। অন্গরোধ, 
উপদেশ, এমন কি আদেশ দিয়েও তাকে আমি নিবৃত্ত করৃতে 

পারিনি। তবু আমি অপরাধ অস্বীকার করি না, কারণ সে আমার 

সহোক্ির-মুললমান | 
'স্কুকীতি। গীরসাহেব, কি করে বোঁঝাবো আপনাকে- হিন্দুর 

পূর-ললনার মধাদাহানির কি তীব্র প্রতিক্রিয়া তার পরিবারের তথা 
সমাজের উপর! কতখানি বাজে সেই নিধাতিতার পিতা-মাতার 
বক্ষে! যান পীরসহেব, যান_ আমাকে দুটো সান্বনার কথা শুনিয়ে 
«কোন লাত হবে না। সত্যই যদ্দি অনুশোচনা এসে থাকে, যান 
সেইসব স্বজাতীয়দের কাছে-_যারা আপনার সহোদরের এই ছুষ্কার্থে 

সক্রিয় সাহায্য করছে। ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করুন, কি 
অপরাধ করেছে রাজা স্থুকীতিরায়-_কোন্ অপরাধে কন্তারা তার 

_- শ্মপন্ধতা? 

( ৯৬ ) 
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আসান। ঠিক বলেছেন রাজী । তাই আমি যাবো, মুললমানদের 
ঘরে ঘরে গিয়ে বলবো, শোন্ তোরা, কান পেতে শোন্-_আসানউল্লার 
সহোদর জাফরউল্লা মুসলমান সমাজের কলংক! দোজাকের আবর্জনা 

ভেবে তাকে তোরা পরিত্যাগ করু। 
স্থকীতি। পীরসাহেব_- 

আসান। আমি খোদার নাম নিয়ে শপথ ক'রে বলছি, কংকা- 

করবী আমারও মেয়ে। যদি তারা বেঁচে থাকে, তাদের উদ্ধার 
ক'রে আনতে যদি বুকের রক্ত ঢেলে দিতে হয়_-তাও দেবো, তবু 

প্রমাণ ক'রে যাবো যে, বিধর্মী আসানউল্লা কথার থেলাপ করে না৷ 

[ প্রস্থান । 

স্কীতি। ফিরিয়ে আনবে আমার কংকা-করবীকে ? জুড়িয়ে 

দেবে আমার মর্মজ্বালা? বুথা_-সব বৃথা, আমার আনন্দের হাট 
ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। 

দ্রুত ইন্দুমতীর প্রবেশ। 

ইন্দুমতী। মহারাজ-_-মহারাজ ! 

স্বুকীতি। বল, আবার কার কি হলো? 

ইন্দুমতী। আশ্চর্য ঘটনা মহারাজ! 
ন্বকীতি। আরও আশ্্য আছে? 
ইন্দুমতী। মনে পড়ে, ছোটবেলায় কনকের হাতে একটা সোনার 

বাজু ছিল? | 

স্থকীতি। ছিল, তা দিয়ে আরকি হবে? সে তো ফুরিয়ে গেছে। 

ইন্দুমতী| না গোনা, কনক অজ্ঞাত-কুলশীল নয়। 

হৃবীতি। তুমি কি স্বপ্ন দেখে এলে রাণী? 

৭ ॥ ৯৭ ) 
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ইন্ুমতী। স্বপ্ন নয়-_ প্রত্যক্ষ সত্য। তাবিজটা নাড়াচাড়া করতেই 

হাত থেকে পড়ে খুলে গেলো। তার মধ্যে তামার পাতে উজ্জল 

অক্ষরে লেখা তার পিতৃপরিচয়। 

স্থকীতি। দুর্ভাগ্য যখন আসে এমনই হয়। নইলে দুর্মতি আমার 

ঘাড়ে চেপে বসবে কেন? তোমার অন্থমতি মানিনি, রণদেব- 

'করবীর কথ শুনিনি গ্রাহ করিনি কংকার নীরব কাকুতি_-ভেবে 

দেখিনি তার ভবিষ্তৎ | ওঃ, কি করেছি, নিজের মাথায় নিজে আঘাত 

করেছি- নিজের চিতা নিজে সাজিয়েছি ! 

ইন্দুমতী।: কপালের লেখা কেউ থখগাতে পারে না। হা-হুতাশ 

ক'রে কোন লাভ নেই। মনকে শক্ত করো, সোজ। হ*য়ে দাড়াও । 

তুলে যেও না তোমার অতীত-তোমার পূর্বপুরুষের এঁতিহ্। 
স্থকীতি। ভুলিনি-ক্ছুই ভুলিনি রাণী। কিন্তু আমার মন 

ভেঙে দিয়েছে মকর, বুক ভেঙে দিয়েছে কনক, হদপিওটা উপড়ে 

নিয়েছে কংকা-করবী। 
ইন্দুমতী। মানের চেয়ে কেউ বড় নয়। আত্মীয়-স্বজন যে 

যেখানে আছে একে একে ডেকে জিজ্ঞাসা করবো, যদি তারা এই 

দরুণ সংকটে, বিলাসশ্ব্যসন ত্যাগ করে সর্বস্ব পণ ক'রে তোমার 

পাশে এসে না দাড়ায়, নিজের হাতে আগে আমি তাদেরই হত্য। 
করবো। তারপর তোমার হাত ধ'রে ছুটে যাবে! রণক্ষেত্রে। জাতির 

মান আর বংশমর্ধদা রক্ষায় একসংগে জীবন আনুতি দিয়ে, অমর 

হয়ে থাকবে৷ ইতিহাসের পাতায়। 

ূ ্রস্তে মকরের প্রবেশ । 

মকর।  জ্োঠামশাই_জোঠামশাই, এই থে লোম আছ-_ 

(৯৮ ) 
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হৃকীতি। : কে-মকর? ফিরে এলে যে? যুদ্ধের সংবাদ কি? 
মকর। সংবাদ মোটেই ভালো নয়। পুনঃ-পুনঃ পরাজয়ে আমরা 

, হৃতবল হ'য়ে পড়েছি। এইভাবে টির নাকে বারা 
সম্মুখীন হ'তে হবে। 

ইন্দুমতী। মাত্র এই সংবাদটা দেওয়ার জন্য যুদধক্ষত্র ত্যাগ ক'রে 
ছটে আসতে হয়েছে তোমাকে? না, প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছো তুমি? 

মকর। তোমার এ এক দোষ জ্যেঠাইমা, আমার কোন 
কাজটাই তুমি ভালো নজরে দেখতে শিখলে না। দরকার না! থাকলে 
কি অমনি এসেছি? 

স্কীতি। একটা দূত মারফৎ সংবাদ দিলেই যথেষ্ট হতো । 
আমার সন্দেহ হয় মকর, আমীর খা বা রণদেব সংবাদ দিলে না-_ 
অথচ তুমি__ 

মকর। তাদের অঙ্থমতি না ০০০০০০০০৪০৬ 
কিন্তু একটা কথা ৃ 

হুকীতি। ইতস্ততঃ করছে! কেন? বল, স্পষ্ট কঃরে বল। 
মকর। এ শুধু আমার কথা নয়, সবার মুখে অনু এ এক বাধা 

এইভাবে অনস্তকাল যুদ্ধ চল্লেও জয় অসম্ভব। | 
হৃকীতি। অভিজ্ঞ সেনাপতি আমীর খাঁ_তারও কি অভিমত 

এই? 

মকর। এ আমীর খাই তোমাদের মাথা খাবে। 
স্বকীতি। সাবধান মকর! তোমারই প্ররোচনায় ত্যাগ করেছি 

দেওয়ান গনেশনারায়ণকে । কনক আমাদের ছেড়ে চলে গেছে 
মূলতঃ তোমারই জন্য। আর তারই চরম পরিণতি কংকা-করবীর 
অপহ্রণ। নৃতন ক'রে আবার আমীর খার বিরুদ্ধে বিষোদগার 

(৯৯ ) 
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করবার চেষ্টা করো না। জেনে রেখো, তোমাদের চেয়ে তাকে 
আমি বিশ্বাস করি বেশী। 

মকর। জ্যেঠামশাই-- 
ইন্দুমতী। জন্মাবধি দেখে এসেছি তোমার এই হীন কুটালতা 

আর হিংসা । তোমার জন্যই বংশটা আজ ছারখারে যেতে বসেছে। 
মকর। আমার জন্যে তোমার বংশের গৌরব এতটুকু স্লান হবে 

না| যদ্দি কিছু হয়, তার জন্য দাঁয়ী হবে সেনাপতি আমীর খা 

আর তোমাদের জো্ঠপুত্র রণদেব। আমি বরং এই মরণোন্মুখ 

বংশটাকে বাচিয়ে রাখবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছি। 
স্থকীত্তি। তাহলে বশ আর তার মান-মর্ধযাদার কথা ভাবো 

তুমি? | 
মকর। ন1 তাঁবলে, জীবন পণ ক'রে দু'দিনের পথ একদিনে 

অতিক্রম ক'রে উধ্বশ্বীসে ছুটে আসবে! কেন? আমার কথা শুনতে 
না চাও, অন্ততঃ মায়ের কি আদেশ শোনে! 

ইন্দুম্তী। মায়ের আদেশ-কে মা? 

মকর। মা, আগ্যাশক্তি--রণদেবী রণচণ্ডী, আমাদেরই পূর্ব- 
পুরুষের স্থাপিত। 

স্বকীতি। কি বল্তে চাও তুমি? 
. মকর। আমার কথা তো! তোমরা বিশ্বাস করুবে না; কিন্ত 

মন্দিরের পূজারী, তান্ত্রিকশ্রেষ্ঠট কালিকানন্দ কি বলে শুন্থন। 

কাপালিকের ছদ্মবেশে গনেশনারায়ণের প্রবেশ । 

গণেশ। মা আগ্ভাশক্তি__ রণদেবী ' রণচন্তী-_মা । 
. স্থুকীতি। আহ্ন__আজুন, কি সৌভাগ্য আমার! 

| ( ১০০ ) 
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গণেশ। মূর্খ তুমি স্থকীতিরায়, তোমারই পূর্বপুরুষের স্থাপিত 

রণদেবী রণচণ্ডী আজ তৃষিতা। | পৃজা-হোম ক'রে আগে তার তৃষণা। 

মিটিয়ে দাও, নইলে যুদ্ধজয় অসম্ভব । 

ইন্দুমতী। ঠাকুর-ঠাকুর! [ গণেশনারায়ণের পায়ে পড়িল] 

হবকীতি। আপনি তো জানেন, এ পুজার বিধি নরবলি। কিন্ত 
এই ক্রিয়া-আচার আমার মনে সাড়া দেয় না। শুধু এই কারণেই 

রণদেবীর অর্চনা! আমি পরিত্যাগ করেছি। 

গণেশ | রণদেবী রণচণ্ীর নিদারুণ কোপে ধ্বংস হ'য়ে যাবে 

তুমি রাজ! ! 

ইন্দুমতী। প্রত | 
গণেশ। এখনও মাকে তুষ্ট করো, নতুবা ধ্বংস তোমার কেডি 

রোধ করতে পারবে না। 

স্থুকীতি। কিন্তু নরবলি__না-না, এ অসপ্তব! 

মকর । অসম্ভবই বা মনে করছেন কেন জ্যেঠামশাই? অর্থের 

বিনিময়ে আত্মবলি দিতে অনেকেই এগিয়ে আসবে । দেশকে 

বাচাতে, জাতির সম্মান অক্ষুপ্ন রাখতে, মায়ের পায়ে রক্তাঞ্জলি দিতেই 
হবে। 

ইন্দুমতী। রাজা 
নুকীক্তি। না-না, আমি কিছু ভাবতে পারছি ন1। চিন্তাশাক্তি 

আমার লোপ পেতে বসেছে । যা ভালে! বোঝ তোমর। করো-- 

শুধু একটা অঙন্গরোধ, জোর করে যেন কাঁউকে হত্যা করা ন! হয়। 

যত অর্থের প্রয়োজন নিয়ে যাঁও, তুষ্ট করে৷ আগ্াশক্তি রণদেবীকে__ 

যুদ্ধজয় ক'রে ফিরিয়ে নিয়ে এসো আমার কন্যাদের | 
[ উদ্ভ্রাস্তভাবে প্রস্থান 
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ইন্দুমতী। ঠীকুর_ঠাকুর, যেমন ক'রে হোক, আমার কংকা- 
করবীকে ফিরিয়ে এনে দাও। রাজাকে রক্ষা করো-_বংশটাঁকে 

বাচাও ! 

[প্রস্থান । 

মকর। আর দেরী নয়, জানাজানি হওয়ার আগেই কাজ সমাধা 

কর্তে হবে। | 

গণেশ। কিছু ভাবতে হবে না। জাফর মিঞা বলেছে, আমীর 

খীকে বিগড়ে দিতে পারলেই-_ব্যস্। তিন দিনে যুদ্ধ খতম ! তারপর 

কংকাবতীকে সাজিয়ে-গুছিয়ে জাফরউল্লার বিবি ক*রে দিও, বিনিময়ে 

তুমি পাবে বাসস্তীনগরের সিংহাসন, আর তোমার দেওয়ানী নিয়ে 

ধন্য হবে এই গণেশনারায়ণ, হাঃ-হাঃ-হাঃ_ 

[ ছন্সবেশ উন্মোচন করিয়! মকররায়সহ প্রস্থান । 
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ব্ন-কুটার। 

চিন্তান্িতা করবীর প্রবেশ । 

করবী। রাধামাধব একি করলে প্রভু? এতো সাধ-_-এতো৷ আশ। 

(একটা ফুতকক্রে) সব নিভিয়ে দিলে? বড় আশীয় বুকু-বেধে জীবন 
তুচ্ছ ক'রে কনকদা গিয়েছিল দিদিকে উদ্ধার করুতে। বিপি বাধ 

সাধলে, তীরে এসে তরী ডবল; আবার ভেসে গেলে অভাগিনী। 
কনকদার দিকে আর চাইতে পারি না। নেই সেই ততপ্তকাঞ্চন 
গৌরবর্ণ, নেই তার ্রশাস্ত মুখে অনাবিল হাসির তরংগ। কেড়ে 

নিয়েছে» সর্ণকেড়ে নিয়েছে এ অভাগিনী কংক]। 

[ নেপথ্যে মাধব ঠাকুরের গান শোনা গেল ] 
মাধব ।-__ | 

গীত। 
সাড়। দাও, সাড়! দাও--দাও সাড়া। 

করবী। কে-কে গাইছে এ সকরুণ গান? 

গীতকণ্ঠে মাধব ঠাকুরের প্রবেশ । 

মাধব ।- 

পুর্ব-গীতাংশ ৷ 
সাড়া দাও--দাও সাড়া । 

পথভোল! পথিক আমি, হারিয়েছি নয়নতারা ॥ 

করবী। মাধবদা_-মাধবদা ! দিদি হারিয়ে গেছে মাধবদা ! কনক! 

(॥ ১০৩ ) 
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আজ থেকেও নেই! আহার নেই-_নিদ্রা নেই, ধ্যান-জ্ঞান শ্তধু 
কংক1। 

মাধব। কংক' হারিয়ে গেলো? আমি তো ঠীকুরকে বলেছি, 

আমার কংকাকনককে মিলিয়ে দাও প্রভূ! তবে কি ডাকা আমার 
ঠিক হয়নি- প্রার্থনায় ক্রটি রয়ে গেছে? বলো-_-বলে! মদনমোহন, 
কেন এমন ক'রে সব বিফল হ'য়ে গেলো? 

: করবী। মাধবদা! 

মাধব। এমন নিষ্টুর তুমি হয়ো না রাধামাধ্ব! আমার সাধন- 
ভজন ব্যথ ক'রে দিও না প্রত! 

করবী। কেমন ক'রে এখানে এলে? জ্যেঠামশাই কেমন 

আছেন? কেমন আছেন জ্যেঠাইমা ? 
মাধব। তাদের দিকে আর মুখ তুলে চাইতে পারলুম কৈ করবী? 

সব যেন এক একটি বিষাদের জীবন্ত প্রতিমৃতি। ছুটে বেরিয়ে 

এলুম। দিন নেই, রাত নেই শুধু চলেছি আর ঠাকুরকে কেঁদে কেঁদে 
বলেছি--ওদের তুমি ফিরিয়ে দাও প্রত, ওদের তুমি ফিরিয়ে দাও 

করবী। চলো! মাধবদা, এ পাতার কুটার আমাদের আশ্রয়। তুমি 
শ্রান্ত- অন্ুস্থ, বিশ্রাম করবে এসো । 

মাধব। হ্যা, বিশ্রাম করবো-অনন্ত বিশ্রাম । আমি যে অবিরাম 
শুনতে পাই সেই বিশ্রামের আহ্বান ! 

করবী। মাধবদা_[ কাদিয়া ফেলিল ] 

মাধব। কনক কই? তাকে ডাক, অনেকদিন দেখিনি আমার 

ঠাকুরের চিরক্ন্দর মুখখানি । 
করবী। কাকে আর দেখবে? সেই ক কাছনর-বলা ৰ 

কনবায় 'আর নেই। ঞেল-সে-যেন_একটা-জীবস্ত পাথর") আহার, 
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নিদ্রা, রিশ্রাম সব ত্যাগ করেছে। শুধু উদ্ধার মত দিশেহারা! হয়ে 

ছুটে বেড়াচ্ছে ! 

উদ্ত্রাস্ত কনকরায়ের প্রবেশ । 

কনক । নাঃ, আজও কিছু হলো না। কখনও মাঝির বেশে” 

কখনও বা মুটে সেজে- গ্রামের পর গ্রাম অন্বেষণ করেছি, কিন্ত 

এতটুকু সংবাদও সংগ্রহ করতে পারলুম ন1। 

মাধব। কনক--কনক ! 

কনক। কে-গৌসাই ঠাকুর? কেমন আছো? ভুলে যাওনি 
বন্ধু, এই ভাগ্যহীন কনকরায়কে? কিন্তু কি দেখতে আর এসেছে ? 

কৎংকাকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি। শয়তাঁন জাফর্উল্লা না জানি 

কত নিধাতন করছে তাকে! ওঃ! | 
করবী। কনকদা ! 

কনক। কাদছে! করবী? কাঁদো, তবু মন কতকটা' হান্কা হবে। 
আমার চোখে যে আর জল আসে না,_শুধু বুকের রুদ্ধ বাতাসটা' 
সবেগে বেরিয়ে এসে সময়ে সময়ে মনটাকে বিব্রত ক'রে তোলে । 

মাধব। কনক-তাই! তোমার তো ধৈর্য হারালে চল্বে না! 
কনক! ছুর্দিনের বান্ধব, মহান্ তুমি ঠাকুর, তাই "ছুটে এসেছো 

মুমুষ্ুর শয্যাপার্থে তাকে সাম্বন! দিতে_-অভয় দিতে । কিন্তু স্তর 

থেকে কে যেন অহরহ: ডেকে বল্ছে__ওরে অভাগা, স্বর্গের পারিজাত 
কখকা তোর অকালে ঝরে গেলো! 

করবী। কনকদা-_ 

কনক। ও, করবী! না-না, আমি তুল বলেছি। জীবনের 
বিনিময়েও কংকাকে আমি ফিরিয়ে আনবো । হ্যা-আজই এখান 
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থেকে আমাদের চ'লে যেতে হবে করবী। সর্দার! সর্দার কোথায়? 

এখনও ফেরেনি বুঝি? 

করবী। না, এখনও আসেননি। 

কনক। সর্দার এলেই আমাদের রওনা হ'তে হবে। 

করবী। কোথায়? 
কনক। নদীর ওপারে। এইভাবে বনে-জংগলে লুকিয়ে থাকলে 

লোকের সাহায্য আমরা পাবো না। আ'র প্রচুর সাহায্য না পেলে 

জাফরউল্লার কবল থেকে কংকাকে উদ্ধার করাও সুদূরপরাহত। যাও 

করবী, গৌসাই ঠাকুরকে নিয়ে প্রস্তুত হও, সর্দীর ফিরে না-আসা- 
পর্ষস্ত এখানে আমি অপেক্ষা করবে । 

মাধব। তুমি দীর্ঘজীবী হও! রাধামাধব তোমাকে ঠিকপথে 

নিয়ে যাবেন । [ করবীসহ প্রস্থান । 

কনক। অন্ধকার চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার! দেহ-মন আচ্ছন্ন 
হ'য়ে আছে গভীর নিরাশায়। ওঃ» কি অপমান ! বিশ্ববাসী দ্বণায় 
মুখ ফেরাবে__কাপুরুষ বলে থুকার দেবে, কেউ বুঝবে না অন্তরের 

ব্যথ। ইচ্ছা হয়, বুক চিরে দেখাই_কি আছে সেখানে, কি জালায় 

পুড়ে মরছি নিশিদিন । 

অরধদগ্ধ ক্ষতবিক্ষত গংগারামের প্রবেশ । 

গংগারাম। পেয়েছি, পেক্েছি মা! কালীর দয়া। তাই জীবন নিয়ে 
ফিরে আসতে পেরেছি। 

কনক । [আতংকে] কে-কে তুমি? 

গংগারাম। আমি? আমি বিশ্বাসঘাতক--প্রবঞ্চক ! ছোটভাইয়ের 

অতো! ভালবাসতো,  বিশ্বী করতো তার চেয়েও বেশী। এক মুহূর্তের 
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ভূলে সেই বিশ্বাসের বাধ ভেঙে চুরমার ক'রে দ্িয়েছি। আধমরা 

মেয়েটাকে শয়তানের হাতে তুলে দিয়েছি। 

কনক। কার কথা ধল্ছো, কে সেই মেয়েটি? 

গংগারাম। কুড়িয়ে পেয়েছিল, বড় আদর ক'রে “মেয়ে ক'লে 

ঠাই দ্িয়েছিল। দেবতার মতো সর্দার। তার বুকে করলাম বজ্রাঘাত, 

মেয়েটাকে তুলে দিলাম কাঁপালিক ঠাকুরের হাতে, ও:-হো:-হোঃ! 

কনক। কে কাপালিক? কালিকানন্দ? 

গংগারাম। তার সংগেও বেইমানি করেছি, জাফরউল্লার হাতে তুলে 

দিয়েছি তাকে । তখন জানতাম না, এ কংকার জন্য সেও ওৎপেতে 

বসে আছে। মনের ভূলে মেয়েটার খবর আমিই তাকে দিয়েছি। 

কনক। তুই? তুই তবে সেই বেইমান, যার জন্তে কংকা 

আমার জাফরউল্লার কবলে? কি কর্ৃবে! তোকে ! পাথরে আছড়ে 

মারবো__না, গলা টিপে এখনই শেষ ক'রে দেবো? 

গংগারাম। তাই করোতাই করো। আমার এই পাপ 
জীবনটা শেষ ক'রে দাও, শুধু মহাপাতকের ০০০০০ 

কথা কয়টি বলে হাস্কা হ'তে দাও। 

কনক। বল_বল ওরে হতভাগ্য, কোথায় আছে আমার 

কংকা? 

গংগারাম। গণেশনারায়ণের বাড়ীতে_তার স্ত্রী গিরিবালার 

আশ্রয়ে। তিনিই পাঠিয়েছেন তোমাদের খবর দ্িতে। 
কনক। ভগবান সহায়! দেবীর আশ্রয় পেয়েছে । তুমি বিশ্রাম 

করো-_এখনই আমি যাবে। 
গংগারাম। নাসহজে তাকে পাবে নাঁ। জাঁফর্উল্লার এক 

হাজার লেঠেল সে বাড়ী পাহার! দিচ্ছে। রাজার সংগে তুমুল যুদ্ধ 
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বেধেছে তার। দ্ধ মিটে গেলেই জোর ক'রে তাকে বিয়ে করবে । 

এই কাজে তার প্রদান সহায় গণেশনারায়ণ নিজে । 

কনক। কোন বাধা আমি মানবে না। প্রীণের আমার বিন্দু- 

মাত্র মমতা নেই। আমি একাই যাবো, ছিনিয়ে আনবো আমার 

কংকাবতীকে | 
ংগারাম। মরায় কোন বাহাছুরী নেই । এইতো মর্তে চলেছি; 

আমি। একটা পাপ জীবনের অবসান হবে বই তো নয়? মা 
বলেছে, কংকাকে যদি পেতে চাও, তোমার মতো হাঁজার হাজার 
জোয়ান মিলে একসংগে বাঘের মতো ঝীপিয়ে পড়ো এ শয়তান, 
জাফরউল্লার মাথাটা লক্ষ্য ক'রে। কি করবো, আমিও তো! চাই: 
তোমাদের সংগী হ'তে, কিন্ত মরণ যে 'আমায় পায়ে পায়ে জড়িয়ে 

ধরেছে! ্ 
কনক। কে-কে করেছে তোমার এই দশা? 

গংগারাম। এ উপরওয়ালা। মহীপাপের শান্তি। নিক্তির ওজনে 
বিচার করেছেন তিনি-নইলে ধরা পড়ে যাবে! কেন জাফর খাঁর 
লোকদের হাতে? তারা তো হত্যা করতেই চেয়েছিল। হাত-পা 
বেঁধে খড়ের গাঁদীয় ফেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। মায়ের আশীর্বাদ, 
তাই তাদের দুটি এড়িয়ে সংবাঁদটা তোমাদের কাছে পৌছে দিতে. 
পেরেছি। আঁ, আর আমার দুখ নেই__এখন আমি হাসতে হাসতে 
মরুতে পারবো । 

কনক। নানা, তোমাকে আমি মরতে দেবে! ন।। 

জু সর্দারের প্রবেশ। 

জণ্ড। করবী--করকী, মা !: এই যে কনক/_এটা আবার কে ?' 
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ংগারাম। সর্দার সর্দার । [পায়ে পড়িল ] 

কনক। সর্দার_সর্দার, কংকা বেঁচে আছে- আশ্রয় পেয়েছে 

দেবার কাছে। ধার দয়ায় আমি মরেও মরিনি। এই লোকটা জীবন 

,তুচ্ছ ক'রে সেই খবরটা নিয়ে এসেছে। আসবার পথে জাফর খাঁর 

লোকেদের হাতে পেয়েছে এই অমানুষিক নির্যাতন । 

জগ্ত। তুমি_তুমি নিয়ে এসেছো! আমার মেয়ের খবর? আয়, 

আয় ওরে হতভাগ্য, বুকের রক্ত ঢেলে তোকে আমি ভালো ক'রে 

তুলবো। [ তুলিতে উদ্যত ] 
গংগারাম। না-না, সর্দার, আমি বাচবো নাবীচতে চাই না। 

শুধু চাই তোমার কাছে ক্ষমা। 
জণ্ড। কে-_কে তুই? 

গংগারাম। আমি বিশ্বাসঘাতক বেইমান গংগারাম। 

জণ্ড। গংগা? নেমকহারাম_বেইমান! আয়, যে পথে গিয়ে 

(ফেলারাম তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে, তোকেও সেই পথে পাঠিয়ে 
দিই |/ [ ছুরিকা উত্তোলন ] 

কনক। [বাঁধা দিয়া] করো কি সর্দার? ও তো মরতেই 
চলেছে । দেখছো না ওর চোখে-মুখে প্রতিটি কথায় ভেসে উঠেছে 

অন্ুশোচনার তীব্র জালা? সবার উপর জীবন তূচ্ছ ক'রে ও যে 

ংকার খবর নিয়ে এসেছে_ওকে তুমি ক্ষমা করে! সর্দার। 

জণ্ড। ক্ষমা? পরমশক্রকে জগ্ড সর্দার কবুবে ক্ষমা? 

গগারাম। হ্যা_ক্ষমা। তোমার ক্ষমা না পেলে মরেও যে 
শাস্তি পাবো না, সর্দার । 

জগ্ত। হ্যান্্যা, যাই ক'রে ধাকিন দাত যে তুই আমার 
মেয়ের খবর নিয়ে এসেছিস, আয়_আয় ওরে হতভাগ্য, যে বুকথান। 
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তোর! সবাই মিলে ক'রে তুলেছিস্ মরুভূমির মতো শুফ-_নীরস, 
অস্তরের স্পর্শ দ্রিয়ে আবার তাকে সজীব ক'রে তোল্। [ আলিংগনে 
উদ্যত ] 

গংগারাম। না-না, সর্দার, আমাকে ছেড়ে দাও আমি মহাপাপী, 
আমাকে ছেড়ে দাও। হ্যা-্যা) এ তো চন্দনার কল-কল শব 

আমাকে ডাকৃছে ! চেঁচিয়ে চেচিয়ে বল্ছে £ “আয়, আয় ওরে অভাগা». 

আমার বুকে শুয়ে তুই সব জালা জুড়িয়ে নে! 

| [ টলিতে টলিতে প্রস্থান । 

জণ্ড। গংগা গংগা ! 

কনক | সর্দার 

জণ্ড। যাক, আমি এখনই দশজন বিশ্বস্ত সাকরেদকে চরভাঙায় 
পাঠাচ্ছি। তারা গৌপনে গণেশঠাকুরের বাড়ীর উপর নজর রাখবে। 

কনক। তারপর? 

জণ্ড। পাঁচশো লাঠিয়াল, আমি যোগাড় করেছি। তার! আমার 
জন্যে জীবন দিতে পারবে। তুমি যাঁও, এপার ওপারের সমস্ত 
হিন্দুদের একজোট করো, অন্গরোধ করো এই বিপদে আমাদের 

সাহায্য করুতে। 
কনক। তাই আমি চল্লাম সর্দার। হিন্দুদের ঘরে ঘরে গিয়ে 

বলবো-মহাঙতব রাজ! সৃকীন্তিরায়কে হত্যা ক'রে, তাঁর কন্তাকে 
ধ্মতরষ্টাী ক'রে অংকশায়িনী করতে চায় বিধর্মী যবন। অস্তঃপুরের শুচিতা, 
বিপধস্ত, হিন্দু মা-বোনের সম্্রম জাঞ্রউল্লার খেলার সামগ্রী, হিন্দুর 
হিন্দুত্ব, তার মান-মধ়াদা, প্রতিপত্তি আজ সংকটাপন্ন। আমার এই 

আবেদন কি জাতির মর্মে গিয়ে আঘাত করুবে না? 
জগ্ড। 'কনক! | 
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কনক। "এসো, এসো ওগো বাংলার হিন্দুসমাজ, উচ্চ-নীচ 

ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে তোমরা একতাবদ্ধ ইও। এই ধর্মযুদ্ধে সর্বশক্তি 

নিয়ে আমার পাশে এসে দীাড়াও_নিশ্চিহ্ন করে দাও এই পাশব- 

শক্তি বাংলার পবিত্র মাটা থেকে। 
[ প্রস্থান । 

জণ্ড। বেশ ছিলাম, আবার পড়েছি শক্ত বাঁধনে । নিয়তির 

চক্রে যে বীধন টুটে গিয়েছে বিশ বছর আগে, আবার কেন সেই 

অসার মায়ায় জড়িয়ে পড়লি তুই? এক-একবার মনে হয়, বাধন 

কেটে কোথাও পালিয়ে যাই। কিন্ত পারি না, মেয়েটা আমার 

পথে পথে ভেসে বেড়াবে__জামাইটা শুকিয়ে মরবে চোখের সামনে? . 

আর আমি জগ্ত সর্দার_্াড়িয়ে দাড়িয়ে তাই দেখবো? না-না 

তা হবে না, জগংটাকে আর একবার অস্ততঃ নাড়। দিয়ে বুঝিয়ে 

দেবো, জগ্ত সর্দার এখনও মরেনি, ফুরিয়ে যায়নি তার মনের দুর্বার 

সাহস, নিঃশেষ হয়ে যায়নি তার দেহের সেই মত্ত হস্তীর বল। 
[ প্রস্থান। 

€ ১১১ ) 
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মন্দিরসন্লিকটন্থ প্রান্তর | 

কথ! বলিতে বলিতে মকররায় ও কাসেমের প্রবেশ । 

মকর। পেয়েছো? 

কাসেম। পাবো না আবার? বাছাধনকে মন্দিরের পেছনে 

পিঠ-মোড়া করে ফেলে রেখেছি। 

মকর। টেচাবে না? 

কাসেম। চোখ-মুখ শক্ত ক'রে বাধা | কিন্ত 

মকর। কিন্তু কি? 

_ কাসেম। বলির সংগে সংগে খবরটা আমীর খর কাছে পৌছে 

দেবে কে? 

মকর। ঘা হয় তুমিই কারো কাসেমভাই। যুদ্ধে জিতে ওর! 

এখন আমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। 

কাসেম। আচ্ছা আচ্ছা, দে যা হয় করা যাবে। তুমি গণেশ- 

ভাইকে ঝলে তাড়াতাড়ি বলির ব্যবস্থাটা করো, দেরী করলে সব 

ভেস্তে যাবে। ূ | 

মকর। সেদিকে নিশ্চিন্ত থাকো--সব তৈরী। [নেপথ্যে ঢাক- 

ঢোলের শব] এ শোনো, পূজো স্থরু হয়েছে, শীগগির এসো! । 

[ উভয়ের ক্রু প্রস্থান। 

( ১১২ ) 
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আমীর খাঁর প্রবেশ । 

আমীর। আজকের যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ হয়েছে। জাফর- 

উল্লার সৈন্যের! ছত্রভংগ, ডাকাতচরের গভীর জংগলে সবাই পালিয়েছে। 

অপূর্ব যুদ্ধ করেছে কুমার রণদেব। সার্থক আমার শিক্ষাদান ! কিন্তু 
কিছুতেই বন্দী করুতে পারলাম না! এ লম্পট জাফরউল্লাকে আর 
নেমকহারাম মকরকে । যাক, কাঁল প্রভাতে নৃতনভাবে চিন্তা করা 

যাবে। শ্রাস্ত দেহ চাইছে একটু বিশ্রাম। | প্রস্থানোগ্যত, ততক্ষণাঁৎ 

অদূরে শোনা গেল--“জয় মা কালী করালিনী, জয় মা রণদেবীর জয়, 
জয় বাজ! স্থুবীতিরায়ের জয়* এবং সংগে সংগে জলিয়া উঠিল অসংখ্য 

মশাল] এ কি! পরিত্যক্ত মন্দিরে কিসের এতো উল্লীসধ্বনি? রাজ। 

নুকীতিরায় তো আর রণদেবীর পূজ। কেন না। গুনেছি, এখন 

এ মদ্দিরটা হয়ে ঈাঁড়িয়েছে চোর-ডাকাতের আড্ডামহল। যাই-_ 

দেখতে হলো ব্যাপারটা কি। [ প্রস্থানোগ্যত ] 

সেই মুহুতে কাসেমের প্রবেশ । 

কাসেম। জর্বনাশ হয়েছে খা সাহেব, সর্বনাশ হয়েছে! 

আমীর। কেন? আবার কি জাফরউল্লার সৈন্তেরা রাতের অন্ধকারে 
হানা দিয়েছে? | 

কাসেম । [ক্রন্দনের সরে ] ও-_হো-_হো, খা সাহেব, আমাদের 

আক্রাম খাকে 

আমীর। আক্তাম খা! কি হয়েছে তার? 

কাসেম। [[ পূর্ববৎ ] কেটে ঢু' টুকরো ক'রে ফেলেছে, ও-হো-হো ! 

আমীর। কেটে ফেলেছে! আক্রাম খাকে? কে সেই পাষণ্ড? 

৮. ( ১১৩ ) 
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কাসেম। কি বল্বো খা! সাহেব, পাঠানের রক্তে হিন্দুর মন্দির 

ভেসে গেল। 

আমীর । স্পষ্ট করে বলো সৈনিক, শিরার রক্ত আমার টগব্গ 

ক'রে ফুটভ্ুছ। এখনি বুঝি স্থকু হবে মহাগ্রলয়। 
কাসেম। রাজা স্থকীতিরায়ের আদেশে আক্রাম খাঁকে বলি 

দিয়ে রাজার লোকেরা রণদেবীর পূজা কর্ছে। আন্ধন খ সাহেব, 
্বচক্ষে দেখবেন আকন্কন। . 

[ আমীর খা-সহ প্রস্থান । 

_ তত্ক্ষণাৎ ভীত সশস্ত্র করবীর প্রবেশ । 

করবী। কনকদা_কনকদা! তাইতো, কোথায় গেল? আমাকে 
এ বকুলগাছের নীচে পড় করিয়ে কনকদা গেল মন্দিরের দিকে। 

সেখানে যে সুরু হয়েছে প্রলয় কাণ্ড! কনকদা, ও কনকদা__ 

গীতক্ে মাধব ঠাকুরের প্রবেশ । 

মাধব | 

গীত।' 
শুনি--তার ডাক শুনি। 

আকাশে বাতাসে এ ভেসে আমে রমুযুধ নূপুর ধ্বনি ॥ 
ঝিকিমিকি হলে ওপারের আলো, 

কাণ্ডারী হেঁকে যায়--চলো, চলো!__ 

ধীরে ব'য়ে যায় ছল-ছল-ছল-_শাস্তিনীরের তটিনী॥ 

করবী। গৌসাই ঠাকুর, এই রুগ্ন শরীর নিয়ে কেন নদী পার 

হয়ে এপারে এলে? | 
( ১১৪ ) 
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মাধব। তোদের ছেড়ে আমি যে এক মুহূর্তও একা থাকতে 

পারি না করবী! কনক কোথায়? 
করবী। ররর দানা রাজারা 

করিয়ে ছুটে গেছে এ মন্দিরের দিকে । 
মাধব। সেকি! ওদিক থেকে গোলমালের আওয়াজ ভেসে 

আসছে! চল্, আমরা এ বনের আড়ালে অপেক্ষ/ করি। 
করবী। কনকদা যে এদিকে ছুটে গেল! তাকে ন| নিয়ে 

আমি যাবে৷ না। 

রক্তপাগল আমীর খাঁর প্রবেশ। 

আমীর। কে-কে ওখানে? 

মাধব। আমরা। 

আমীর। আঃ শুধু শুনতে চাই_ হিন্দু, না মুসলমান! 
মাধব। আমীর খাঁ 

আমীর। কে? মাধব ঠাকুর? ভালোই হয়েছে। রাজ-আদেশে 
পাঠান-হত্যা-তুমি না যাজপুরোহিত ? চরম শঠতাঁর--চরম 
প্রতিশোধ ! নী. 

করবী। ভাইসাহেব_ 
আমীর। কে ভাইসাহেব? আমি মৃতিমান প্রতিহিংসা! রাজ- 

বংশ নিঃশেষ না ক'রে আমার বিশ্রাম নেই। এ আমার খোদার 
নামে শপথ। তুমি সরে যাও এখান থেকে । আমীর খা নারীহত্যা 
করে না। 

মাধব। কি হয়েছে দিনটির থুলে না বন্লে কি করে 
বুঝবো? 
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আমীর । কিছুই বুঝতে হবে না। তোমাদের কোন কথাও 

আমি শুনতে চাই না। আজ আমি নৃশংস, আমি জল্লাদ! 

[ মাধবের বক্ষে তরবারি বিদ্ধ করিল, সে আর্তনাদ করিয়া 

পড়িয়া গেল, করবী তাহাকে ধরিল ] 

মাধব । আচ 

আমীর । হাঃ-হাঃ-হাঃ ! 

করবী। মাধব গৌসাই ! এ তুমি কি করলে সেনাপতি? তুমি 

না বীর, তুমি না যোদ্ধা? এমন কাপুরুষের কাজ তোমার? 

নিরহংকার নিলৌত দেবতা আমাদের গৌঁসাই ঠাকুর কি অপরাধ 

করেছিল তোমার কাছে যার জন্ত এমন নির্মমভাবে তাকে আঘাত 

করলে? ৃ 

আমীর। স্তব্ধ হওরাজকুমারী ! আঁমি নারীহত্যা করি না বটে, 

কিন্ত আমার রক্তপাগল সৈনিকরা৷ এ নীতি নাও মানতে পারে। 

করবী। ' তাই করো, তাই করো তুমি নিষ্ঠুর ঘাতক ! এ যে 

আমি সহ করতে পারছি নাঁ। ওঃ 

আমীর। রাজকুমারী ! 

মাধব। আঃ! করবী”_-কনক-আমার কনক কই? কনক 

কোথায়? আঃ . 

করবী। ঠাকুর ঠাকুর-[ বক্ষে লুটাইয়া ভূকরাইয়া কাদিতে 

লাগিল ] 

| কনকের প্রবেশ । 

কনক । করবী_-করবী ! 

করবী। কনকদা-_[ কানায় ভাঙিয়া পড়িল ] 

( ১১৬ ) 
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কনক। কে--কে ওখানে? 
করবী। মাধবদা__আমাদের গৌঁসাই ঠাকুর। 
কনক। কে করুলে এমন দশী? .[ মাধবকে ধরিল ] 
আমীর। আমি-_ আমীর খা। 
কনক। তুমি-_ আমীর খা? এই নিষ্ঠ্র কাজ তোমার? 
আমীর। হ্যা, আমার । আজ আমি মৃতিমান সংহার! 

 কনক। তুমি না রাজা সুবীতিরায়েরা বিশ্বস্ত সেনাপতি? তিনি 
যে পুত্রদের চেয়েও তোমাকে বেশী বিশ্বাস করতেন! এই কিতার 
পরিণাম? দেবতার পায়ে সমপ্রিতপ্রাণ দেবছূর্লভ মানুষটিকে হত্যা 
করতে পারলে? একবার ভূলেও কি মনে এলো না যে, এ 
তোমার অন্নদাতা প্রত রাজ। হার স্থাপিত রাঁধামীধবের 
বিগ্রহের পূজারী? 

আমীর। কথা বাড়িও না কনকরায়। প্রাণের উপর যদি 
বিন্ুমাত্র মমতা থাকে, এদের নিয়ে এখনি এ-স্থান ত্যাগ করো। 
শিরার রক্ত আমার উত্তাল হ'য়ে উঠেছে। ধৈর্য্যের কীধ শিখিল হ'য়ে 
আসছে। হাতে ধরে তোমাকে একদিন অস্ত্র চালনা শিক্ষ। দিয়েছি, 
তাইয়ের জ্েহ ঢেলে যুদ্ধবিগ্ঠায় পারদর্শী করে তুলেছি, অধিকস্তব_ 
স্বকীতিরায়কে তুমি পরিত্যাগ করেহো। তাই তোমাকে অস্ত্রাধাত 
করুতে চাই না। যাও হর্ত বিলম্বে হয়তো অঘটন ঘটে যাবে। 
মনে রেখো, হিন্দু মাত্রেই আমার শক্র। 

কনক। কি করবো, আমি নিরন্ত্র। নতুবা তোমার দেওয়া 
শিক্ষার পরীক্ষা দ্রিয়ে যেতাম তোমারই বক্ষ ভেদ ক'রে। যদি 
সাহস থাকে, থাকে যদি বীরধর্_ আমার হাতে একখান। অস্ত্র তুলে 
দাও। 

(£ ১১৭ ) 



কংকাবভীর ঘাট [চতুধ অংক। 

আমীর হু'সিয়ার হিন্দু আমার হৃদয়ে রয়েছে মাত্র তীব্র গ্রতি- 

হিংসা। ম্যায়নীতি ধর্মীধর্ম সিদযিনান কিছু নাই “যখানে। সরে 

যাও এখান হ'তে। 

করবী। কনকদা-- 
মাধব। কনক-_ 

কনক। বেশ, আমি যাচ্ছি, কিন্ত আমি অভিশাপ দিচ্ছি__ 

শির পেতে গ্রহণ করে! কনকরায়ের মর্ম ছেঁড়া মর্মবাণী £ যে অগাধ 

বিশ্বাসের অমর্যাদা করে এই দেবতাকে তুমি নির্দয়তাবে হত্যা 

করলে, সেই: বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করতে বিশ্বীসঘাতকেরই 

চুরিকাঘাতে যেন তোমার ইহলীলা শেষ হয়। 

[ আহত মাধবকে লইয়া কনক ও করবীর প্রস্থান । 

আমীর। কনক- কক, না, হিন্দু মাত্রেই মুসলমানের শক্রু। 

ও£--আমীর খা বিশ্বাসঘাতক ? কিন্ত কার দৌষে? কে দায়ী? আমি 

তো চেয়েছিলাম মনেপ্রাণে মিত্রতার নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ থেকে 

আজীবন রাজার সেবা করে যাবো, কিন্তু তাঁর শঠতায় বুকখান। 

আমার ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেছে। প্রতিশোধ চাই, পাঠান-হত্যার 

নির্মম প্রতিশোধ ! রক্তের বদলে রক্ত, জীবনের বিনিময়ে জীবন ! 

হাঃ-হাঃশ্হাঃ ! 

ভ্রেত রণদেবের প্রবেশ । 

রণদেব। সেনাপতি, তুমি এখানে আর আমি তন্ধ তন্ন ক'রে 

খুজে বেড়াচ্ছি। গেলাম পাঠান-শিবিরে, কাউকে দেখতে পেলাম না। 

চারিদিকে থম-্থম করছে একট! চিনি 

 আমীর। হাংহাঃহাঃ 

(১১৮) 



প্রথম দৃশ্ত। ] কংকাবতীর ঘাট 

রণদেব। একি সেনাপতি, তোমার চোখ দিয়ে আগুনের হুল্ক। 

বেরিয়ে আসতে চাইছে! কি হয়েছে আমীর খা? 
আমীর) ন্ৃকীতিরায়ের সেনাপতি আমীর খাঁর মৃত্যু হয়েছে। 

সেখানে জন্ম নিয়েছে একটা জল্লাদ-_নৃশংস জল্লাদ! হাঃ-হাঃ-হাঃ 

অস্ত্র ধরে! স্থৃকীতিরায়ের জ্যেষ্টপুত্র! হয় আমাকে হত্যা ক'রে 

তোমার পিতাকে নিষ্ষণ্টক করো, না৷ হয় প্রাণ দিয়ে তোমাদের, 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত করো-_আমার রক্তপিপাসার শান্ত করো। 

রণদেব। এসব তুমি কি বলছে! সেনাপতি? তোমার কি মাথ৷ 

খারাপ হয়েছে? 
আমীর । না, এখনও হয়নি-__এর চেয়ে সেও ছিল ভালো । ওঃ 

যার হিতকামনায় আজ বারো বছর জীবন পণ ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে 

মৃত্যুর সংগে পাঞ্জা লড়েছি, সমস্ত শিরসামথ্য দিয়ে যাকে অজশ্র 

[বপদে বুক দিয়ে রক্ষা করে এসেছি, তার এই শঠতা_এই নীচ 
মনোবৃতি ! 

রণদেব। তুমি যড়যন্ত্রকারীর শিকার হয়েছো আমীর খা। হয় 
নিজে ভূল বুঝেছো, না হয় কেউ তোমাকে ভূল বুঝিয়েছে। রাজা 
সুকীতিরায়ের শঠতা? আগুনের দাহিকা-শক্তি লোপ পেতে পারে, 

হুর্যদ্রেব পূর্বাকাশে উদিত নাও হ'তে পারেন, কিন্তু পিতার চরিত্রে 
শঠতা। বা প্রবঞ্চন! ঠাই পেতে পারে না। 

আমীর। কিন্তু ক্ষণপূর্বে এ মন্দির-প্রাংগণে, মহাসমারোহে 

পাঠানবীর আক্রাম খার শিরশ্ছেদ ক'রে তোমাদের রণদেবীকে তুষ্ট 
করাঁ হয়েছে, একথা তো মিথ্যা নয়। পাঠানের রক্তে এখনও মন্দির- 
প্রাণ লাল হ'য়ে আছে। না-না, যতোই ভাব্ছি, শিরার রক্ত 
বিছ্যুৎগতিতে ছুটে চলেছে! মস্তি্ষে আমার রক্তের তুফান বইছে! 

( ১১৯ ) 



কংকাবতীয় ঘাট [ চতুর্থ অংক! 

অদ্্র ধরো, নতৃবা মাধব ঠাকুরের মতো তোমাকেও বৃশংসভাবে 

হত্যা করবো । 

রণদেব। 'কি বললে? মাধব ঠাকুরকে হত্যা করেছে!? স্বর্গ 
থেকে ঝরে-পড়া একটা পারিজাত অকালে নিঃশেষ ক'রে দিলে? 

সে যে আজন্ম-সন্গ্যাসী ব্রাহ্মণ ধর্মের জয়টাকা ! ও-হো-হো-হো- 

আমীর। ওতে আমার মন টলবে ন1! | হিন্দুর উচ্ছেদ, স্থকীতি- 

রানের ধ্বংস ছাড়া বুকের এ জলস্ত আগুন নিভ্বে না। 

রণদেব। বটে! এত তোমার সাধ? বেশ, তাই হোক-_ 

[ অস্ত্রাধাত, আমীর খাঁ প্রতিহত করিল ] 
আমীর। তাতে ও মনে সাস্না থাকবে যে একটা মান্থুষের হাতে 

গ্রাণ দিয়েছি । 

| উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান । 



ভিতীয় দুষ্ট ৷ 

চরডাঙ্গা__গণেশনারায়ণের বাড়ী । 

সন্তর্পণে গণেশনারারণ ও জাফরউল্লার প্রবেশ । 

গণেশ । আহা, অতব্যন্ত হচ্ছেন কেন হুম্থুর! যুদ্ধ তো খতম 

হ'য়ে এলে! বলে। ছুটো দিন সবুর করুন। তারপর জাঁকজমক 

ক'রে কংকাকে আপনার বিবি ক'রে দেবো । | 

জাফর। না-না, কোন কথা আমি শুন্তে চাই না। তোমার 
বিবিকে বিশ্বাস নেই। আমি জাফরউল্লা, একবার চোখের দেখা তো 
দুরের কথা, বাড়ীতে পর্যস্ত ঢুকতে দেয় না। কংকাবতীকে তোমার 
বাড়ীতে রাখা তখনই আমার তুল হয়েছে। শ্রধু তোমার মুখের 
দিকে চেয়ে টুপ ক'রে আছি, নইলে কংকা তো কংকা, তোমার 
বিবিকে শুদ্ধ সাদী ক'রে ফেলতাম! 

গণেশ। এ কি রকম কথা হলো হুজুর? 

জাফর। ৩৮-তাও তো! বটে। যাকগে, কিছু মনে করো না। 

কিন্ত তোমার তো সে বিয়ে-করা জেনানা, তাকে এতো ভয়? 
অপদার্থ! কংকাকে আমি আজই এখান থেকে নিয়ে যাবো । 

গণেশ। সেকি! 

জাফর। তুমি বুঝতে পারছে! না দৌম্ত, ভাইজান আমার 
বিরুদ্ধে খোলাখুলি শক্রত! শুরু করেছে। গীয়ে ঘুরে মুসলমানদের 
খেপিয়ে তুলেছে। আমার সৈন্যদের অর্ধেকের বেশী পালিয়ে গেছে। 
ভ্যাগিস্ আমীর খাকে ঘুরিয়ে দিয়ে দলে টানতে পেরেছি! সে 
বেটাও এখন বলে কি না-কংকাবতীকে ফিরিয়ে দিতে হবে। 

( ১২১ ) 
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বুঝলে দোস্ত, কংকাকেই যদ্দি ছেড়ে দেবো, তবে কেন এতো 

মেহনত? কেন এতো! লোকক্ষয়? 

গণেশ। তা বটে-_তা বটে। 

জাফর। যে-কোন ছলে কংকাকে একবার ঘরের খাঁর করে 

বাও। মুখে কাপড়চাপা দিয়ে কীধে তূলে ঝট্পট্ সরে পড়ি, নইলে 

যে, হাতছাড়া হয়ে যাবে। আমীর খাকে বিশ্বাস নেই। 

গণেশ । অমন কাজটি কর্বেন না হুজুর। জণ্ড সর্দারের লোকেরা 

চারিদিকে ছড়িয়ে আছে; কনক ছোড়াও বসে নেই--ছ্ো মেরে 

নিয়ে যাবে। যেমন আছে তেমনি থাকে। আমীর থাকে বুঝিয়ে 

দেওয়া যাবে হিন্দু ব্রাহ্মণের আয়ে আছে; যুদ্ধ মিটে গেলেই 

বাড়ীতে পৌছে দেওয়া হবে। 
জাফর। এ যুক্তি মন্দ নয়। কিন্তু একটু চোখের দ্রেখা-_নিরি- 

বিলি দু'টো কথা__কিংবা একটু 
গণেশ। সেই জন্যই তো খিড়কীর দরজা দিয়ে আপনাকে অন্দরে 

নিয়ে এলাম। দেখুন চেষ্টা ক'রে, যদি মন ভেজীতে পারেন কাজটা 
মহ হবে। 

জাফর। বহুত আচ্ছা । এই জন্তই এতো! তোমাকে ভালোবাসি । 

'গায়েষ তাগদ ন। দেখিয়ে বরং আশণাই করাই উচিত, কিন্তু তোমার 
বিবি-- 

গণেশ । সে এখন রান্নীবান্নায় ব্যন্ত। ছু'ড়িটা! ঠাকুরঘরে আলবে 

'ধৃপ-ধুনো দ্িতে। এই ফাকে যদি 
জাফর । আঃ আবার ঠাকুরঘরে! ওটা এখনও ছাড়াতে 

"পারোনি? অপদার্থ! | 
গণেশ। কেমন করে ছাড়াই বলুন? নিজেকে জাহির করি 

( ১২২ ) 



দ্বিতীয় দৃশ্ঠ |] কংকাবতীর ঘাট 

মন্দিরের কাঁপালিক ঝুলে, তার উপর গিক্লী তো ঠাকুরপৃজা না ক'রে 

জলগ্রহণ করে না। 

জাফর। তুমি দৌম্ড, এখন কলমাটা পড়ে নাও। খানাপিনাতে 
দেখছি তুমি অনেকখানি উদার । 

গণেশ । নেবো নেবো হুজুর, কথা যখন দিয়েছি নিশ্চিন্তে 

খাকুন। পা তো বাড়িয়েইে আছি, শুধু তয় আমার গিম্নীকে 
নিয়ে। 

জাফর। হাসালে গণেশ! জোর ক'রে এক-টুকরো গো-মাংস 
মুখে ফেলে দেবে। একদিন একটু দাপাদাপি করবে, পরের দিনই 
দেখাবে কংকাবতী তো আছেই, আরো দু*দশট! হিন্দুর মেয়েকে 
ঘরছাড়া ক'রে আমার হাতে তুলে দিয়েছে। বাংলাঁদেশে ক'টা 

মুদলমান এসেছিল? এই কাসেম আলি পাঁচ বছর আগেও হিন্দু 
ছিল। ওর হাতেই কি কমসে-কম একশো! হিন্দু মুসলমান হয়নি ? 

গণেশ। কাসেম আমার সংগে পেরে উঠবে ন! হুজুর । ভাঁলোয় 

ভালোয় আপনাদের চার হাত এক হ'য়ে যাক, তারপর সব হবে। 

জাফর। তোমার অবশ্ত কোন ভাবনা নেই। মন্দিরটা ভেঙে 
ওখানে ক'রে দেবো মসজিদ, তার সংগে পাবে প্রচুর অর্থ আর 
জায়গীর। এ লাল কৌগীন- ছেড়ে পরবে ডোরা-কাটা লুংগী। 
মাথায় ফেজ চাপিয়ে “পীর বা "গাজী হয়ে বসবে তুমি। বুঝলে 

দোস্ত? 
গণেশ। হুজুর সত্যই আমাকে তালোবাসেন। আশ্থন একটু 

আড়ালে ফ্াড়াই। ছু'ড়িটা আসছে কিস্তু-_সাঁবধান ! যেন আতকে 
উঠে গোলমাল স্বর ক'রে না দেয়। আসন্ন । | 

. [উভয়ের প্রস্থান ।' 
( ১২৩) 
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প্রদীপ হাতে ধীরে ধীরে কংকাবতীর প্রবেশ । 

কংকাবতী। ঠাকুর-_ঠাকুর! এ কি করলে প্রত? আর কতদিন 

এমনিভাবে চল্বে? তিন মাস ধরে ভ্রোতের শেওলার মতো 
এখান থেকে ওখানে ভেসে বেড়াচ্ছি। যার আশ্রয়ে আছি, তিনি 

স্বর্গের দেবী, তাঁর ক্ষমতাই বা কতটুকু? স্বামী তার প্রতিহিংসার, 

নেশায় উন্মত্ব। দিনরাত হিংশ্র দুষ্টি দিয়ে ঘিরে রেখেছে। বাড়ীর 
চারিদিকে কড়া পাহারা । পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষার কোন উপায়ও 
নেই। ওঃ, সেই দিনই নদীর তলে দেহটা! আমার লয় হয়ে গেল 
না কেন? 

সম্তর্পণে জাফরউল্লার প্রবেশ । 

জাফর। কংকাবতী ! 

কংকাবতী। সারা তুমি? [হাত হইতে প্রদীপ! 
পড়িয়া গেল] 

'জাফর। আস্তে, তয় পেও না সুন্দরী! আমি তো তোমার, 

উপর কোন জুলুম করিনি। অবশ্ঠ ইচ্ছা করুলে তাও আমি পারতাম। 
কিন্ত আমি তা চাই না। স্বেচ্ছঃয় আমার বাহুপাশে ধরা দাও 
পিয়ারী! ' তোমাকে বুকে ধ'রে জাফরউল্লার জীবন ধন্য হোক্। 

কংকাবতী। তুমিই লম্পট জাফরউল্লা খী? দূর হ'য়ে যাও এখান 
থেকে! তোমার ছায়াতেও আমার ঠাকুরের পবিত্রতা নই হয়ে যাবে। 

জাফর। কি হবে আর এঁ মাটীর পুতুলকে ডেকে? ও নিশ্রাণ, 
শত ডাকেও সাড়া দেবে না। তার চেয়ে এই গোলামকে মেহেরবানী' 
করো, তোমাকে আমি মাথার মণি ক'রে রাখবো । 

( ১২৪ ) 
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কংকাবতী। আজ আমি অসহায়। সব থেকেও আজ আর 

আমার কেউ নেই--তাই তোর মতো! লম্পটের এই হীন প্রলাপ 
শুনতে হলো। নইলে তোর এ পাপ রসনাটা ছি'ড়ে টুকরো টুকরো 
করে শিয়াল কুকুরের মুখে তুলে দিতাম! 

জাফর। যা তোমার সাধ্যের অতীত--তা নিয়ে আফশোষ ক'রে 

লাভ নেই পিয়ারী! কি ছিলে অতীতে সে চিস্তাতেও সুখ নেই। 

বর্তমানের কথা চিস্তা করো, বর্তমানকে বরণ ক'রে নাও । আর সেই 

বর্তমান তাগ্যবান এই জাফরউল্লা খা। সে-ই শুধু পারে তোমার 
সব দুঃখের অবসান ক'রে আনন্-সাগরে ডুবিয়ে রাখতে । 

ংকাবতী। ও£__ভগবান! হে দয়াল, তুমি কি দেখতে পাও 

না তোমার হৃষ্টিতে মান্ষবেশী এই সব পশুর পাশবলীলা? পারো 

না প্রত, একট! ভূমিকম্পে-কি, একটা ব্জ্াধাতে এদের নিশ্চিহ্ন 

করে দিতে? 
জাফর। হাঃ-হঃ-হাঃ! ভগবান ! তোমার যদ্দি ভগবান থাকে তো 

আমার আছে আল্লাহতালা। আল্লাহতালার দাপটে পুতোমাদের এ 
সব পুতুলবেশী ভগবান অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে আছে। সেই আল্লাহ্" 
তালার শরণ নাঁও। তাঁর পরম সেবক এই জাফরউল্লা খাকে রুপা 

করো! এসো-_ এসো পিয়ারী! পিছিয়ে যেও না। ধরা দাও 

আমার বাহুপাশে! তুমি হবে আমার চোখের তারা-_মাথার মণি। 

,এসো- এসো পিয়ারী ! [ অগ্রসর হইল ] 

কংকাবতী। না_[ আর্তনাদ করিয়া উঠিল ] 

গিরিবালার প্রবেশ । 

_ গিরিবালা। কে--কে ওখানে ? 

( ১২৫ ) 
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কংকাবতী। মা__মাগো! [গিরিবালার দিকে যাইতে গিয়া 

পড়িয়া গেল, গিরিবাল! ভ্রুত তাহাকে ধরিল ] 
গিরিবালা। কথা বল্ছিস না যে হতঙ্ছাড়া? কে তুই? 
জাকর। আমি-আমি জাফর খা| 

গিরিবালা। জাফর খা! বামুনের অন্দরে জাফর খা? 

জাফর। তাতে আর হয়েছে কি? আজ হোক, কাল হোক, 

আমি হবে৷ কংকার খসম। আর এও তো! ঠিক যে, গণেশ ঠাকুরও, 

আর ঠাকুর থাকছে না। তুমি তার বিবিএ সব পুতুলপূজোর 

_ ভগ্ডামি ছেড়ে নামাজ স্থরু করবে। | 
গিরিবালা । বটে! বড় বাড হয়েছে! গিরিবালার অন্দরে, 

তাকে শোনাচ্ছিস নামাজের মহিমা? দাড়া তো মা, লম্পটটাকে 
নামাজটা পড়িয়ে দিই ভালে! ক'রে! হাতে যে কিছু নেই-_-এই যে 
রয়েছে মুড়ো ঝাঁটাটা-_[ ঝাঁটা তুলিয়া জাফর খীঁকে প্রহারে উদ্যত ] 

জাফর। তার আগে তোকে শেষ করবো । [ অসি নিষ্ধাসন 7 

কাসেম আলির প্রবেশ । 

কাসেন। ছোটমিঞা_-ও ছোটমিঞা] ! 

জাফর। কোতল করবে ! | 

কাসেম। কোতিল পরে করো। এখন শগগির এসো, স্ৃকীত্তি- 
রায় নিজে যুদ্ধে নেমেছে । সংগে খাঁড়া হাতে রাণী। একধার, 

থেকে কচুকাট। শুরু করেছে। 

জাফর। এই রাত্রির অন্ধকারে? 
কাসেম। অন্ধকার আর নেই। শক্তরা আমাদের তাঁবুতে আগুন 

ধরিয়ে দিয়েছে। | 

( ১২৬ ) 
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জাফর। কিন্তু কংকা? 

 কাসেম। ওসব এখন শিকেক় তুলে রাখো । আগে বাচাও প্রাণ__- 
তারপর বাপের নাম। 

জাফর। আমি যাচ্ছি আমীর খার শিবিরে । এ বাড়ীর পাহারা 

আরো জোরদার করো কাসেম। এই শয়তানীকে বিশ্বাস নেই। 

[ দ্রুত প্রস্থান । 
কাসেম। ভয় পেয়েছে! বুঝি? তা ওরকম হয়। কিছু ভেবো 

না ভাবী, সব ঠিক হয়ে যাবে। 

গিরিবালা। এখনও এখানে (াঁড়িয়ে? ভালো চাস্ তো দূর. 

হ'য়ে যা ভ্যাক্রা। কংকা! মা! | 

কংকাবতী। [ স্থৃপ্তোখিত এবং অভিভূত ] কে-_কে তুমি? সত্যই 
কি তুমি খড়-মাটীর পুতুল? তবে নাকি তুমি গিরিগোবধনধারী,, 
কালিয়াকে দমন করেছিলে? একি সব মিথ্যা? কংসকে বধ ক'রে 

তোমার ধর্মরাজ্য স্থাপন করেছিলে, এও কি কবির অলীক কল্পনা ? 

গিরিবালা। কংকাঁ- 

কংকাবতী। [ পূর্ববৎ ] তুমিই তো বলেছিলে প্রত, যখনই ধর্মের, 
গ্লানি হবে, তখনই নেমে আসবে ধরার মাটাতে? এখনও কি সময্ব. 
হয়নি চক্রধারী? দেখতে কি পাও না তোমার স্যটির র্ধে, রন্ধে, 
অনাচার তার শত বাহু মেলে প্রলয় নর্তন থর করেছে? কোথায় 

গেল তোমার সেই দৈত্যদমনের শক্তি? তবে কিসে তুমি দুঃখহরণ! 

নারায়ণ? কেন- কেন পড়ে থাকবো তোমার চরণ আশ্রয় ক'রে? 

গিরিবালা। কংকা! মাগো, চেয়ে দেখ আমি তোর মা-_- 

গিরিবাল!। | 

কংকাবতী। মা! মাগো] বক্ষে মুখ লুকাইয়া কীদিতে লাগিল] 
( ১২৭ ) 
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কাসেম। আহা, ভয় কি? আমি রয়েছি তোমাদের গোলাম 

কাসেম আলী। | 
গিরিবালা। এখনও ধীড়িয়ে? ঝাঁটা দেখেছিল না? 

কাসেম। কি যে ঠাটা করে ভাবী? একেবারে ঝাঁটা? 
গিরিবালা। বেরো-_বেরো হতছাড়া ড্যাক্রা ! 

কাসেম। আমার উপর চট্ছো কেন? আমার কোন খারাপ 

মতলব নেই। কংকাদেবীকে আমি মনিব বলে মেনে নিয়েছি । শুধু 

করবী-আহা, করবী-আমার করবী__ 

কংকাবর্তী। করবী! কোথায় করবলী? কি হয়েছে তার? 

॥ কাসেম। হয়নি কিছু, হওয়াতে চাই । ছোটমিঞ্ার জোর বরাত, 

তাই খাঁচার পাখী খাঁচায় এসে ঢুকেছে। কিন্ত নসীব মন্দ এই 
কাসেম আলীর, তাই কবরীর খোঁজ আজও পেলাম না তুমি যদি__ 

গিরিবালা। করকীর খোজ চাস্? বিয়ে করবি? আয় আগে 

বরপ ক'রে নিই-_[ ঝ্বাটার প্রহার ] 
কাসেম। গেছি রে আল্লা, গেছি! ও গণেশভাই, শীগগির এসো 

বিবি তোমার ক্ষেপে গেছে। জানে-প্রাণে শেষ করলে রে! আল্লা! 

[ গিরিবালা সমানভাবে ঝট! চালাইতেছিল ] . 

দ্রুত গনেশনারায়ণের প্রবেশ । 

গণেশ। কি হয়েছে--কি হয়েছে? 
.. কালেম। দেখছে! কি? বিবিকে ধরো-বাধো। পিঠের কিছু 
থাকলো না রে! আল্লা! [ গণেশ ঝাঁটা ধরিল ] 

_.. গণেশ। আহা, করছে কি--করছো৷ কি ০৮৯৪ 

আমার বন্ধু হ্হদ! 
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গিরিবালা। বটে! সুহাদ? 
কাসেম। আরে ধ্যেখ তেরি বন্ধু! দ্রেখছো না_পিঠের কিছু 

আছে? 
গণেশ। কিছু মনে ক'রে না.কাসেম, ভাবী তোমার ঠাট্টা 

করেছে। 
কাসেম। এই তোমার ঠাট্টা? পিঠ ফুলে ঢোল, ছোটমিঞার 

বরাতেও ছু” এক ঘা জুটেছে বোধ হয়। 

গণেশ। তুমি কি ক্ষেপে গেলে গিমী? কাধে যে আমার মাথা 
থাকবে ন1! | 

গিরিবালা। অমন শয়তানের বেঁচে না থাকাই ভালো! 

কাসেম। গতিক ভালো নয় গণেশ ভাই। বাচতে যদি চাও, 
বিবিকে তালাক দাও । 

গিরিবালা। এখনও যাস্নি, তবে রে মুখপোড়া__[ বাটা: 
উত্তোলন ] 

কাসেম। [ভয়ে পিছাইয়া ] ভালে হবে ন1 বলে দিচ্ছি । আমি 

কাঁসেম আলী, কড়ায়-গণ্ডায় এর শোধ তুলবো । তবে হ্যা, ঝাঁটাও 

ভুলে যাবো করবীকে যুদি পাইয়ে দাও। [ সভয়ে গ্রস্থান। 
গণেশ। এ তো! ভালো কথা নয় গিন্নী! জাফর খা, কাসেম 

আলী, এরাই আমীর আশী-ভরসা। তাদের তুমি অপমান 
করলে? 

গিরিবালা। এইবার তোমার পালা ! 

কংকাবতী। মা! 

গিরিবালা। অবাক হচ্ছি? হিন্দুর ঘরের বৌ হ'য়ে হ্বামীকে 
করুছি কটূক্তি। কিন্ত কি করবো? আমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে! 
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এই. যে দেখছিস্ঠ। এ আমার শ্বশুরকুলের কলংক, হিন্দু-সমাঁজের 

অভিশাপ, আমার চরম লজ্জা । নইলে ধর্ম-কর্স সব ভূলে গিয়ে 

একটা বিধর্মী লম্পটের পদ্সেবা করবে কেন? ঘরের মেয়েকে 
পরের হাতে তুলে দিতে এতো! লালায়িত কেন? 
গণেশ বড় বেশী বেড়ে উঠেছো, না? সহের সীমা আমার 

ছাড়িয়ে গেছে। সতু নেই। তাই তোমার অনেক অবাধ্যত| হজম 
ক'রে এসেছি। কিন্তু আর নয়। আমার উদ্দেশ্ট-পথে যে কাটা 

হয়ে দাড়াবে, আমি তাকে নির্মম হাতে উপড়ে ফেলবে] । 

গিরিবালা। আমিও সহা করবো না জাতির প্রতি, সমাজের 

প্রতি, তোমার এই অত্যাচার । সহা করবে! না৷ মেয়ে হ'য়ে মেয়েদের 

এই লাঞগ্ন]। 

গণেশ । পরের গলগ্রহ হ'য়ে থাকতে যাদের জন্ম, তাদের মুখে 

এ আন্ষাঁলন শোভা পায় না। জাফর খাঁর বিবি হওয়া কংকার 

বিধিলিপি। শিবেরও সাধ্য নেই তা খণ্ডন করে। তোমাকেই যদি 

জোর ক'রে মুসলমান করা হয়, কি করতে পারে! তুমি? 
গিরিবালা। কি করুতে পারি? শোননি পুরাণের কথা? 

তোমাদের মতো! অন্থরদের ধ্বংস করতে মাঁকে নেমে আসতে হয়ে- 
ছিল এই পৃথিবীর মাটাতে ভিন্ন ভিন্ন মৃ্তি নিয়ে। নিজের গল! 
কেটে নিজের রন্ত পান ক'রে খেয়ে তৃষ্ণা মিটিয়েছিলেন তিনি । 

আমিও তাই করে চিবিয়ে করবো। নিজের হ্বংপিগড উপড়ে নিয়ে 
টুকরো টুকরো খাবো [ন্দাবধান! 

| কংকাবতীর হাত ধরিয়া দ্রুত প্রস্থান । 

গণেশ | নাঃ, শেষে গি্লীই আমাকে ভোবাবে। প্রতি পদে বাধা 

দিচ্ছে। নইলে কংকা, এতোদিন জাফরউল্নার বিবি হয়ে পুরনো হয়ে 
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যেতো, স্বকীতিরায়ের অস্তরাত্মা হাহাকারে ডুকরে কেঁদে উঠতো, 
আর গণেশনারায়ণের বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে! প্রাণখোলা তৃপ্তির 
হাসি হাঃ-হাঃ-হাঃ 

[প্রস্থান । 

ভৃতীয় দৃশ্য । 

রণস্থলের একাংশ । 

যুদ্ধরত রণদেব ও আমীর খাঁর প্রবেশ। 

আমীর। তোমার প1 টল্ছে, হাত কাপছে--শক্ত হাতে 

তরবারি ধরে কুমার! নতুবা ০ নিভে যাবে তোমার জীবনের 
সব আলো! 

রণদেব। যাক, ক্ষতি কি? রণে মৃত্যুই ক্ষত্রিয়ের কাম্য। তোমার 
মতো হীন বিশ্বীসঘাতকের উদ্ধত্য আর আমি সইতে পারছি 
না। | 

আমীর । বিশ্বাসঘাতক? কার জন্ত আমীর খা আজ বিশ্বাস- 

ঘাতক? কে শিথিল ক'রে দিয়েছেন তার বিশ্বাসের ভিত্তিমূল ? তিনি 
আর কেউ নন, তোমারই পিতা-_রাজা স্থুকীতিরায়। না-না, কথা 

নয়। প্রতিশোধ চাই প্রতিশোধ! ওই পাঠানবীর আক্রাম খাঁর 

অতৃপ্ত আত্মা কাতরকণ্ঠে মিনতি করুছে শক্রর তাজা রক্তে তার 

তৃষ্ণা মিটিয়ে দিতে। 

রণদেব। কতো রক্ত তোমার চাই আমীর খা? টাদের 
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মতো নির্মল, আকাশের মতো! উদার মাধব ঠাকুরকে তুমি হত্যা 
করেছো । শতো শতো হিন্দু বীর একে একে তোমার উন্মুক্ত 
অসি-ফলকে প্রাণ দিয়েছে। এতেও কি তোমার রক্ত-পিপাস! 

মিটলো না? ও 
আমীর । না, এখনও বাকী আছে। তুমি আছ, জয়দেব আছে, 

আর আছেন রাজ! স্থকীন্তিরায়। সবাইকেই গ্রীণ দ্রিতে হবে এই 
আমীর খাঁর অসি-ফলকে । নাও--ধরো অস্ত্র। | 

রণদেব। বেশ, তবে তাই হোক। জেগে উঠুক দিকে দিকে 
তোমার নামে সহমত ধিক্কার। মসীলিপ্ত হোক তোমার নাম ইতিহাসের 
পাতায়। প্রভৃবংশ-ধ্বংসকারী, বিশ্বাসঘাতক বঝ্লে দ্বণায় ভরে উঠুক 
বাংলার আকাশশ্বাতাস। 

[ উভয়ের যুদ্ধ, আমীর খা রণদেবের বক্ষে তরবারি বিদ্ধ করিল। ] 
রণদেব। আ+$-_ 

আমীর । হাং-হাঃ-হাঃ! প্রতিশোধ -প্রতিশোৌধ-- 

রণদেব। ও হলো না, হলো না। কংকা, কররী--তোর। 

তোদের শক্তিহীন দাদাকে ক্ষমা করিস্। পিতা তোমার অধম 

সন্তানকে মার্জনা ক'রো। পারলাম ন! তোমার দেওয়। অস্ত্রের মর্ধাদ। 

রাখতে। উ:, মাগো! অভাগিনী মা আমার! ভূলে যেও তোমার 
ভাগ্যহীন রণদ্দেবকে | বিদায় জন্মভূমি, বিদায়__বিদায়__ | 

[ টলিতে টলিতে প্রস্থান । 
আমীর। একি করলাম! রণদেবকে হত্যা করুলাম? রণদেব-_ 

রণদেব ! না-না, প্রতিহিংসা_এ পাঠানের প্রতিহিংসা ! চাই স্থুকীতি- 

রায়ের ধ্বংস! নির্মম হাতে খুলে নিয়েছি তার বুকের পাজরা1 | বাকী 
শুধু রাজ! সুকীতিরায় আর তার কনিষ্ঠ পুত্র জয়দেব। 
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সশস্ত্র জয়দেবের প্রবেশ । 

জয়দেব। জয়দেব তোমার সম্মুখে, বিশ্বাসঘাতক ! 

আমীর। চুপ! কে বিশ্বাসঘাতক? আমিনা, তোর বিবেক- 
হীন পিতা স্থকীতিরায়? 

জয়দেব । বিবেকহীন নিশ্চয়ই । তা না হ'লে তোমার মতো 

কালসাপকে ছুধ-কল। দিয়ে পুযোছলেন কেন? কেন তোমায় এতো 

বিশ্বাস করেছিলেন ? 

আমীর। বটে! কালসাপ? দেখ তবে, কি তীব্র বিষ এই 
কালসাপের দংশনে । আর শিশু-বৃদ্ধের বিচার নেই। স্ুুকীতিরায়ের 

আপনজন মাত্রেই আমীর বধ্য। | 
জয়দেব। তবে তাই হোক কাপুরুষ! [ উভয়ের যুদ্ধ, জয়দেবের 

অসি হস্তচ্যুত হইল। আমীর খা তাহার বক্ষের উপর বসিয়৷ তরবারি 
উদ্যত করিল ] ওঃ, মা-_মাঁগো- 

দীনবেশে আসানউল্লার প্রবেশ । 

আসান। কার--কার এ আর্তনাদ? কে-কে ওখানে? 

আমীর। আমি--আমীর খা। 
আসান। কার বক্ষ লক্ষ্য ক'রে তুলে ধরেছে। তোমার এ 

শাণিত তরবারি? কে এই শিশু? | 
আমীর । রাজা স্থকীতিরায়ের কনিষ্ঠ পুত্র জয়দেব । 

জয়দেব । না-না, দেরী করো না। দাদাকে যেখানে পাঠিয়েছো, 
আমাকেও সেখানে পাঠিয়ে দাও আমীর খা.। 
আমীর। হ্যা, তাই দেবো!। [ তরবারি উত্তোলন ] 
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আসান। আমীর খা! [তরবারি ধরিয়া ] চমৎকার! তুমি না 

পাঠানবীর! ছি:-ছিঃ-ছিঃ! বীর বলে না তোমার এতো! অহংকার! 

[ আসানউল্লা! জয়দেবকে কাছে টানিয়া লইল ] 

আমীর। পীরসাহেব! 
আসান। সেদিন না তুমিই আমীকে শুনিয়ে এসেছিলে প্রতু- 

তক্তির মহিমা? তুমিই না সেদিন গেয়েছিলে বীরধর্মের জয়গান? 

ছিঃ-ছি: ! | 

আমীর। আমার সে ভক্তির সৌধ ভেঙে ধূলোর সাথে মিশে 

গেছে গীরসাহেব। রাজা স্থুকীতিরাঁয়ের হৃদয়হীন ব্যবহারে আর 

মর্মীস্তিক শঠতায় আজ আমি উন্মাদ । 

জয়দেব । মিথ্যাকথা_সব মিথ্যাকথা | 

আসান। এ যে ভাবতেও মাথা হেট হ'য়ে আসে আমীর খা । 

হ্কীত্তিরায় যে তোমাকে শুধু পুত্রাধিক স্েহ করতেন তা নয়, 

বিশ্বাস ক'রে নির্ভরও করতেন ততোঁধিক। আর তুমি সেই পবিত্র 

বিশ্বাসের অমর্যাদা ক'রে একে একে নিভিয়ে দিচ্ছে! তার বংশের 

প্রদীপগুলিকে? বাঃ চমৎকার! এতো ভংগুর তোমার প্রতৃতক্তির 

ভিত্তি যা শক্রর সামান্য ষড়যন্ত্রে তাসের ঘরের মতো ধুলিন্তাৎ হয়ে 

যায়? | 

আমীর। শক্রর ষড়যন্ত্র এ আপনি কি বল্ছেন পীরসাহেব ? 

আমি যে স্বচক্ষে দেখে এসেছি মন্দিরপ্রাঙ্গণে আক্রাম খার মুগ্ডহীন 
দেহ__-তার তগ্তশোণিতে সাতার খেলছে! 

আমান । ধিক তোমাকে! মুহুর্তের জন্তও কি তোমার মনে 

জাগলো না যে মহাম্গভব রাজ! ন্থকীতিরায় এ কাঁজ করুতে পারেন 

কি না? একবারও কি ভেবে দেখলে না হিন্দুর পূজারী মুসলমানকে 
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বলি দিয়ে তার দেবতার পুজা করতে পারেন কি না? ভাবলে 
শা একবারও-_-এর মূলে কোন গুঢ রহস্য আছে কি না? যদি থাকে 
তবে কে তার নায়ক, তাও ভাবলে না তুমি? 

আমীর। তবে কি আমি প্রতারিত? আমি আমি 

আমসান। কি হবে আর সেকথা ভেবে? সবতো শেব ক'রে 

রদ এ দেখো-স্থ্য যার মুখ দেখতো না, পুত্র-কন্ত! হারিয়ে 
উঁমাদিনী মহারাণী রণস্থলের চতুদিকে হাহাকার ক'রে ছুটে বেড়াচ্ছেন । 
এ দেখো-__শোকে-ছুঃখে মর্মজালায় অসহায় রাজা স্থকীতিরায় নির্বাক-_ 
হতভম্ব । শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে তার দেবতার 
কাছে নালিশ জানাচ্ছেন £ এ কি করলে দয়ামর! এ বি: করলে 

তুমি 
জয়দেব । ওঃ 1 মা মাগো 

আমীর। পীরসাহেব ! [ আসানউল্লীর পদতলে বসিয়া ] পীরসাহেব, 

আমাকে রক্ষা করুন। আমি প্রতারিত। ও-হো-হো, কি করেছি-- 
কি করেছি আমি-- 

আসান। বড় দেরী হ'য়ে গেল আমীর খা! তবু চেষ্টা করে 
দেখো রাজবংশের শেষ সম্বল এই শিশুর প্রাণ রক্ষা করতে পারো 

কি না। চেষ্টা ক'রে দেখো জাফরউল্লার ছুরাশার যূলোচ্ছেদ করে 
কখকাবতীকে রাজা-রাণীর কোলে ফিবিয়ে দিতে পারো কি ন!। 
অগ্ভতাপের অশ্রজলে তার পা ধুইয়ে দিয়ে শাস্তির প্রলেপ দিতে 
পারো কি না, তাও চেষ্টা করো আমীর খা। 

আমীর। হ্্যা-্থ্যা। আমি তাই করবো। একে আমি মরতে 

দেবো না। জাফরউল্লার কবল থেকে রাজকুমারীকে উদ্ধার ক'রে 

রাজা-রাণীর -হাঁতে তুলে দেবো । তারপর এই পাপ-দেহটাকে খগ্ড 
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খণ্ড ক'রে প্রভুর পায়ে উপহার দেবো। প্রায়শ্চিত্ত করবো আমার 

মহাপাপের । [ জয়দেবকে ধরিল ] 

আসান। যাক, একদিকে নিশ্চিন্ত। কিন্ত এ আবার জাফরের 

সৈন্তদল বিজয়-উল্লাসে রাজার শিবিরের দিকে ছুটে যাচ্ছে । ওদের 

বাধা দিতে হ্নে। ওদের ফেরাতে হ'বে। রক্ষা করুতে হবে রাজা- 

রাণীর অমূল্য জীবন । | 

[ দ্রুত গ্রস্থান। 

আমীর। চল্, চল্-ওরে আমার বিড়স্িত প্রভুর শেষ সম্বল” - 

তোকে আমি মরতে দেবো না। বুকের রক্ত ঢেলে তোকে আমি 

বাঁচিয়ে তুলবো । ও কি করেছি, কি করেছি আমি! শক্রর 

কুহকজালে জড়িয়ে নিজের মাথায় বজ্রাঘাত করেছি! ক্ষান্ত হও__ 

ক্ষান্ত হও পাঠান ভাইসব! অস্ত্র স্বরণ করো। রাজা স্থকীতিরায় 

আমাদের শক্র নন__আঁমাঁদের শত্রু জাফরউল্লা খা। 

কাঁসেমআলি ও জাফরউল্লার প্রবেশ । 

কালেম। কিন্ত আমীর খা আমাদের দোস্ত, | সহসা ছুরিকাঘাত 

করিল] 

আমীর। আঃ আর্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল ] 

জাকর। হাঃ-হাঃহাঃ ! 
আমীর । আঃব-খোদা, তোমার কি সুক্ম বিচার! তালোই 

হয়েছে। জাফর খা, তোমার চক্রান্তের শিকার হ'য়ে অন্নদাতা প্রভুর 

সংগে করেছি বেইমানি, চরম সর্বনাশ করেছি তার, এই তার. স্থাষ্য 

পুরস্কার । এ যে হতেই হবে। নইলে আমার প্রিয় শিবা ছোট- 

তাই কনকরায়ের অন্তর-মথিত ধ্বনি মিথ্যা হ'য়ে যেতো ! আঃ 
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জাফর। কেমন পাঠানবীর, জাফরউল্নাকে হত্যা ক'রে স্বকীত্তি- রায়কে রক্ষা করবে না? ফিরিয়ে দেবে না কংকাবতীকে? [ অস্ত্রাধাত ] 
আমীর । আঃ-_- 
জাফর। হাঃ-হাংশ্হাঃ | 

আমীর। জাফর খা! আমার কোন নালিশ নেই। এ আমার উচিৎ প্রাপ্য। তবু আমার অন্তিম অঙ্থরোধ, এই সংজ্ঞাহীন শিশুকে হত্যা করো না। আঃ! ওই--ওই- চারিদিক থেকে দোজাকের ঘন অন্ধকার নেমে আসছে! চোখের তারায় বন্-বন্ ক'রে ঘুরছে তার বীভৎস রূপ। আমি আর সহ করুতে পারছি না__আমি আর সহ কবরুতে পারছি না! [ টলিতে টলিতে প্রস্থান । কাসেম। [ জয়দেবকে দেখাইয়া ] ছোটমিএা, এটার ব্যবস্থা কি 
হবে? 

| 
জাফর। তুলে নিয়ে যাও। হত্যা করো না। যদি বেঁচে যায়__ কলমা পড়িয়ে মুসলমান ক'রে দেবো । 
কাসেম। এসো বাছাপন, বোনাই-বাড়ী যাবে এসো। 

[ জয়দেবকে লহইয়া প্রস্থান । জাফর। আর দেরী নয়। ভাইসাহেব যেভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে ধাওয়া : করেছে তাতে আর বেশীদিন যুদ্ধ চালানো অসম্ভব হ'য়ে পড়বে। আজই যুদ্ধ খতম করবো। মকররায় আমার হাতের মুঠোয়। বাকী শুধু রাজা স্থকীতিরায়। 

মকররায়ের প্রবেশ । 

মকর। থা-সাহেব__খা-সাহেব ৃ 
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জাফর। এই যে মকররায়। সব তো শেষ হয়ে গেল--কলমাটা 

এবার পণ্ড়ে নাও। 

মকর। খাস্সাহেব। 

. জাফর । কি- রাজত্ব করবার স্বপ্ন দেখছে ? 

মকর। স্বর্ণ স্বযোগ, মাত্র কয়েক শত সৈন্য সাহায্য পেলে 

অনায়াসে আমি সিংহাসন দখল করতে পারি। 

জাফর। তারপর শক্তিসঞ্চায় ক'রে মুসলমানের বিরুদ্ধে জেহাদ 

ঘোঁধণা করুবে, কি বলো ? 
মকর। ঈশ্বরের দোহাই, কোনদিন তোমার অবাধ্য হবে৷ না। 

জাফর । যাতে তা না হও তার জন্য তোমাকে আর 

 হিন্দুসমাজে ফিরে যেতে দেবো না। 

মকর। এ তুমিকি বলছে খা-সাহেব? তোমার জন্য সবাইকে 

ত্যাগ ক'রে 

 জাফর। মিথ্যাকথা। আমার জন্য নয়, শুধু এ সিংহাসনের 

আশায়। ঘে সিংহাসনের লোভে তুমি পিতৃতুল্য প্রতিপালক 

স্থকীত্তিরায়, ভাই, বন্ধু, এমন কি ম্বজাতি পর্যস্ত ত্যাগ করেছো 

সেই সিংহাসন তো তোমাকে দ্দিতে পারি না। প্রয়োজনে একদিন 

আমাদেরও ত্যাগ করতে তোমার একটুকু সংকোচ বোধ হবে না। 

মকর। খান্পাহেব! খাশ্সাহেব! সব ত্যাগ করে এতোদিন 

যে তোমাদের সাহায্য ক'রে এসেছি, চোখের সামনে সোদর- 
প্রতিম ভাইদের নির্মম হত্যা দীড়িয়ে দাড়িয়ে দেখেছি, এই কি তার 

ফল? এই কি বন্ধুত্বের পরিণাম? | 

জাফর। বন্ধু বলেই তো তোমাকে আরও আপন করে 
রাখতে চাই। স্বজাতির মর্যাদা দিয়ে ইসলাম-্ধ্ম গ্রহণ ক'রে 
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হষ্টমনে কংকা-করবীকে আমার হাতে তুলে দাও, আত্মীয়ের 
সম্মান দেবো! ; চাই কি, একটা মনসবদারীও জুটতে পারে। 

মকর। বিশ্বাসঘাতক! শয়তান! এর যোগ্য প্রতিফল তুমিও 

পাবে। | প্রস্থানোগ্ত ] 

জাফর | [বাধা দিয়া] ধীরে-কুমারসাহেব, ধীরে-_ 

মকর। ভগ! প্রবঞ্চক! শয়তান ! 
জাফর। হা:-হাঃহাঃ! তুমি করেছে! শয়তানি তোমার 

অন্নাঁতা প্রতিপালক জ্যাঠামশাইয়ের সংগে, নিজের বংশের সংগে 
আর আমি করেছি একটা বেইমান শঠের সংগে। বলো তো 

মকররায়, কে বেশী অপরাধী? তুমি-না, আমি? 

মকর। এত্তো দূর? মনে রেখো জাকরউল্লা, কু-সস্তান হ'লেও 
আমি বাঁসম্তীনগরের মহান বরাজবংশধর মহারাজ স্থকীত্তিরায়ের 

ভ্রাতুপুত্র। তোমার কতন্বতার প্রায়শ্চিত্ত করো বেইমান । 

[ আক্রমণ ] 
জাকর। মহাঁন 'রাজবংশধর ! হাং-হাঁশ্হাঃ ! এসো উভয়ের 

যুদ্ধ, জাফরউল্লা মকরের বক্ষে অস্ত্রাধঘাত করিল ] 

মকর। আঃ 

জাফর। যাও, তোমার মতো বেইমানকে বাচিয়ে রেখে 

জাফরউল্লা তার ভবিষ্যতকে বিপদাপন্ন করৃতে পারবে না। যাও 

এখন- মৃত্যুর অন্ধকারে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সিংহাঁসনের স্বপ্ন দেখগে 

যাও। ্ 

মকর। আঃ। মহারাজ, কংকা, করবী, ক্ষমা ক্ষ-মা_ 

[ টলিতে টলিতে গ্রস্থান ৷ 
জাফর। হাঁঃ-হাঃ-হাঃ! বাকী এখন ন্ুুকীতিরায়। ও তো 

( ১৩৯ ) 
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মরেই আছে। একটা ফুখ্কারে উড়ে যাবে। আজই তাকে 
হত্যা করুবো। যুদ্ধখতম ক'রে কংকাঁবতীকে পাশে নিয়ে বাঁসস্তী- 
নগরের সিংহাসনে বস্বো, আর ঘোষণা করে দেবো-আজ হতে 

বাসস্তীনগরের একচ্ছত্র অধিপতি নবাব জাফরউল্লা খা। হাঃ- 

হাঃ-হাঃ_ | 

[ প্রস্থান । 

চতুর্থ দৃশ্য 1 

রণস্থলের অপরাংশ। 

যুদ্ধের সাজে করবীর প্রবেশ । 

করবী। যুদ্ধ, যুদ্ধ! চারিদিকে যুদ্ধের বিভীঘিক]! শবের উপর 
শব! আর্তের চিৎকার! ওঃ, কী ভীষণ! এ ধ্বংস-যজ্জের মাঝে 

কনকদা যেন পাগল মহেশ্বরের মতো একাই সহম্র হয়ে তাগুবে 
মেতে উঠেছে । কেমন ক'রে তাকে রক্ষা করবো? হায় অদৃষ্ট ! 
তিন তিনটি ভাই প্রাণ হারালো, অজন্্র সৈনিক মৃত্যুর কোলে 
ট'লে পড়লো। কার জন্য? এই ভাগ্যহীন। ছুটি নারীর জন্য। 

ভুল-_ভূল, নারী হয়ে জন্মানোই তুল। 

ক্ষত-বিক্ষত কনকরায়ের প্রবেশ । 

কনক। করবী--করবী ! 

করবী। কনকর্দা ! 
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কনক। যুদ্ধে আমাদের জয় হয়েছে । জুনা খাঁর সৈম্যরা পিছু 
হ'টে চরডাঙীয় আশ্রয় নিয়েছে। এখনই ওদের আক্রমণ করতে 
হবে। 

করবী। তুমি যে আহত, সারা অংগে রক্ত ঝরছে, এ অবস্থায় 

তুমি | 
কনক। বাইরের আঘাঁতটা দেখেই চমকে উঠলে করবী! 

অন্তরের আঘাতটা যদি দেখাতে পারতাম তাহ'লে বুঝতে--তার 
তুলনায় এ আঘাত কতো তুচ্ছ। 

করবী। কনকদ!! [কীদিয়া ফেলিল ]। ৰ 
কনক। এ কি! চোখে জল? ছিঃ করবী, তুমি না কনক- 

রায়ের মন্ত্রশিষ্যা ? তোমার এ রূপ তো আমি চাইনি। আি 
তোমার হাতে তুলে দিয়েছি শাণিত তরবারি-_শিখিয়েছি যুদ্ধের 
(কৌশল । ভুলে যেও না করবী, আমার মানসী প্রতিমা কংকাবতী 
এখনও বিধ্মীর কবলে। তোমার তো কীদবার কথা নয়। 

করবী। তবু আমি নারী, তোমার এই কুঙ্ছ সাধ, নিজের 
জীবনের উপর অবহেলা, এক্গব যে আর আমি সইতে পারছি না 
কনকর্দা ! 

কনক। এ কি, তোমার কঠে আজ অন্ত সুর ধ্বনিত হণচ্ছে 
কেন করবী? তুমি না কংকার আবাল্যের সহচরী, তার সুখ- 
দুঃখের সাথী? প্রাণের চেয়েও তাকে না তুমি ভালোবাসতে? 

করবী। আজও বাসি। চু লজ্জা নেই তোমাকেও যে 
আমি সমতাে ভালোবাদি/-ঘনে-গ্রাণে। তাই চেয়েছিলাম তোমর! 
ছু'জনে মিলে রচনয/ক রূবে নুখ-ন্বর্গ। রঃ আমি হবে! পরিতৃপ্ত । এই' 

আমার ভালোবাসার কামনা। ভাবুছে! কি? আমার ভালোবাসায় 

( ১৪১ ) 



কংকাষতীর ঘাট [ চতুর্থ অংক। 

যেমন খাদ নেই, তেমনি নিজের জন্ক নেই কোন কামনা )তালো- 
বাসি বলেই তো তোমাদের ভালোবাসাকে সার্থক ক'রে তুলতে 

চাই_তোমাকে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিতে পারি না। 

কনক। তুমি আমাকে ভালোবাসো করবী ? 
করবী। হ্যা, কামনা-বাসনা না রেখে। 

কনক। আমার জন্য যর্দি জীবন দিতে হয়? 
করবী। সে তো দিয়েই রেখেছি কনকদা। 

কনক। কথার কথা নয়, কংক1 আমার ধর্সপত্বী। তাকে উদ্ধার 
করা আমার ধ্মঈ। এ যুদ্ধ আমার ধর্মযদ্ধ। প্রণয-সংগিনী হওয়ার 
বাসনা যদি না থাকে, আমার ধর্ম-সংগিনী হও করবী। ঈশ্বর তোমাকে 
ননখী কর্বেন। 

করবী। আদেশ করো। | | 

কনক। মহারাজ স্থকীতিরায়ের শিবির এখনও শক্র-বেঠিত। 
সর্দারের লেঠেলরা সব এগিয়ে গেছে। তুমিও তোমার সৈন্যদের 
নিয়ে ওদের সাহায্য করো। সর্দারের সংগে দেখা ক'রেই ছুটতে 

হবে আমাকে উষ্কার মতো । আমাদের শেষ লক্ষ্য--এী ডাকাতের 
চর। 

ূ [ করবীর হাত ধরিয়৷ প্রস্থান । 

উদ্ভ্রান্ত স্বুকীতিরায়ের প্রবেশ । 

হৃকীতি। যুদ্ধ _যুদ্ধব_যুদ্ধ! পুত্রগণ সব মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে; 

সৈন্য, সেনাপতি সব রণশয্যায় থুমুচ্ছে! তবু আমাকে যুদ্ধ করতে 
হবে। একমাত্র মেয়ে কংকা বিধর্মী মুসলমানের কবলে। বংশমর্ধাদা, 
জাতির সম্মান_ধূলোর সাথে মিশে গেছে। শিবিরে উন্ার্দিনী রাণী 

[ ১৪২ ] | 
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শত্র-বেষ্টিত, তাকে উদ্ধার করতে হবে। একমাত্র সান্তনা পিতৃমাতৃহীন 
ন্সেহের করবী কনকের আশ্রয়ে। 

[ নেপথ্যে : জয়_মহারাজ সথকীতিরায়ের জয় !] 
কিন্তু একি, হঠাৎ যেন যাছুমন্ত্রে জাফর খাঁর সৈন্যরা পিছু হ'টে 

গেল, আমার হীনবল হতোগ্যম সৈন্দের মাঝে জয়োল্লাস! নানা» 

জয়-পরাজয়ে আমার প্রয়োজন নেই- প্রাণধারণেরও প্রয়োজন নেই । 

যতক্ষণ জীবন, ততক্ষণ চাই শক্রর ধ্বংসসাধন | [ প্রস্থানোগ্াত ] 

জগ সর্দারের প্রবেশ । 

জণ্ড। না-না, শুধু যুদ্ধে জিতলে হবে না। মেয়ে চাই, মেয়ে 
আমার চাই-ই। নইলে জামাই হবে বিবাগী, আমি হবো পাপের 
ভাগী। একি, কে তুমি? আমার মেয়ে কোথায়? 

স্বকীত্তি। আমারও তো এ একই প্রশ্ন । কিন্তু আর সে প্রয়োজন 

নেই। সে আশা আমি করি না। বর্তমানে শুধু-এক পথ- যুদ্ধ” 

আর মৃত্যু | 

জণ্ড। ও কথায় আর ভুলছি না। কত ব্যাটার মাথা ফাটিয়ে 

দু'ফাক ক'রে দিলাম, কেউ পারলে না! আমার মেয়েকে ফিরিয়ে 

দিতে। ভালো কথায় বল্ছি, মেয়েকে বার করো) মাহ্নষের মাথা 

ভাঙতে আর প্রবৃত্তি নেই। 

স্বকীতি'। তোমারও মেয়ে হারিয়েছে বুঝি? 

জগ্ড। হারানো-টারানো নয়, চুরি করেছে। শয়তানের বাচ্চা 

জুনা খা আমার মেয়েটাকে চুরি করেছে। 
স্বকীতি। বেশ হয়েছে। এসো বন্ধু, এসো--একবার গলা ধরাধরি 

করে দু'জনে চোখের জল ঢেলে আর একটা ধারাব্তীর স্রোত বইয়ে 
(১৪৩ ) 
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দিই। দেখি তার উত্তাল তরংগে জুন। খার পাপ-দেহট। তৃণের মতো 

তেসে যায় কি না। 

জণ্ত। কি বল্ছে! তুমি পাগলের মতন? 

স্থকীতি। এখনও পুরোপৃরি হইনি? তাহলে যে লোকে 

আমাকে উপহাস করবে- নিষ্ুর হৃদয়হীন ব'লে ব্যাংগ করুবে! তুমি 
বুঝতে পারছো না-_তুমি বোধ হয় এখনও পুত্রশোক পাওনি, তাই 

বুঝন্তে পারছে! না বন্ধু আমি পাগল--বদ্ধ পাগল ! 

জণ্ড। কে বলেছে আমি পুত্রশোক পাইনি? অতীতের স্থতি 

অতীতের মাঝেই লুকিয়ে থাক। আঘাত দিয়ে আর তাকে 
জাগিয়ে তুলো না। 
_স্থকীতি। বাঃ! চমৎকার মিলেছি তো দু'জনে ! তুমিও তাহ'লে 

পুত্রশোকের তীব্র জালা হ'তে অব্যাহতি পাওনি? বাঃ বেশ মিলে 

গেছে! 
জণ্ড। চিরদিনই কি আমি এমনি ছিলাম? আমারও ছিলো 

গোলাভরা ধান, গোয়ালভর৷ গরু, পুকুরভরা মাছ, সোনার প্রতিম। 

সাধবী স্ত্রী আর ছিলে! তিন বছরের একটি ফুটফুটে সুন্দর শিশু। 

কিন্ত সব আজ নিচিহ্, বিশ বছর আগে 

নুকীতি। বিশ বছর আগে? 
জণ্ত। হ্যা, বিশ বছর আগে, এক গোধুলি-সন্ধ্যায় আমার 

জীবনে নেমে এসেছে রাত্রির চির-অন্ধকার। নিষ্ুরা নিয্তি এক 
আঘাতে আমার সব আশা-আকাংক্ষা ভেঙে চূর্ণ-বিচুর্ণ ক'রে দিয়েছে। 
তাই না আজ নলহাটার সর্বজনমান্ট জগদীশ চৌধুরী 

হুকীতি। জগদীশ চৌধুরী? 
জণ্ড। আজ কুখ্যাত ডাকাত-দলের পাণ্ডা জগণ্ড সর্দার। 

(১৪৪ ) 
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সুকীতি। তুমি_তুমিই সেই নলহাটার জ্গদীশ চৌধুরী? 

বলো-_বলো, তোমার সেই শিশুর নাম ছিলো কি দুলাল? 

জগ্ড। হ্যাঁ স্থ্যা। তার মায়ের দেওয়া বড় আদরের নাম 

ছুলাল। কিন্তু তুমি-তুমি কি ক'রে জানলে? 

স্ুকীত্তি। তোমার দুলাল তোমাকে ছেডে যায়নি । 

জণ্ড। কি বলছে। তুমি উন্নাদের মতো ? 

সুকীত্তি। ঠিকই বলছি জগদীশ চৌধুরী-_এতোটুকুও মিথ্য। নয়। 
তোমার দুলাল মরেনি সে বেচে আছে। 

জণ্ড। এ তুমি কি বল্ছো? আমার ছুলাল জীবিত? 

স্থকীতি। হ্যা, জীবিত। 

জণ্ড। কৈ- কোথায় আমার দুলাল? 

স্বকীতি। হারিয়ে ফেলেছি বন্ধু, অবহেলায় হারিয়ে ফেলেছি। 

জণ্ড। কে-_কে তুমি? 

স্থকীক্তি। আমি ভাগ্যহীন রাজ। স্থকীতিরায়। 

জগ্ড। রাজ স্থুকীত্িরায় ! কংক1 মা*র বাবা? 
হ্কীতি। কংকা! কে কংকা? 

জগ্ড। ও-হো-হে!! রাজা! বীজা! তোমার মেয়ে কংকাবতীই 

আমার ধর্ম-মেয়ে। কুড়িয়ে পেয়েছিলাম নদীর চড়ায় সংগাহীন অবস্থায় । 

“মেয়ে বলে বড় ভরসা দিয়ে তাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম । শক্ষতান 

কাপারিক কালিকানন্দ আর লম্পট জাফর খাঁ আমার মাথায় বস্্াঘাত 

করেছে। আমার শুধু এই ছুঃখএই লজ্জা যে, মেয়েটা জেনে 

গল, আমি অবিশ্বাসী । | 

2৮৪৬৭ ঝলো নাঁ-ঝলো না আর) কার 

ফেটে চৌচির হ'য়ে যাবে। 
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জণ্ড। জামাইটার মুখের দিকে চাইতে পারি না। দোনার বর্ণ 

কালি হয়ে গেছে। মেয়েটার জন্য পাগল ! ক্ষত-বিক্ষত সারা দেহে 

রক্ত ঝরছে-_তবু যুদ্ধক্ষেত্রটা তোলপাড় ক'রে ছুটে বেড়াচ্ছে। 

স্বকীতি। কে_কে তোমার জামাই? 

কনকের পুনঃ প্রবেশ । 

কনক। সর্দার_সর্দার! তুমি এখানে? আর আমি 
স্বকীতি। কনক--কনক-- 

জণ্ড। এই-__এই আমার জামাই। কংকা মা*র স্বামী । 
কনক। মহারাজ ! 

স্ুকীতি ! পেয়েছি_ পেয়েছি বনধু। জামাই নয়_ জামাই নয়, 
এই-ই তোমার বিশ বছর পূর্বে হারিয়ে-যাওয়া পুত্র ছুলাল। নাও-_ 

নাও বন্ধু, তোমার স্সেহ-বুতুক্ষু পিতৃ-হৃদয়টাকে শীতল ক'রে নাও। 

জগ্ত। মহারাজ, এই-ই আমার ছুলাল? 
কনক ॥, [ একবার স্ুকীত্তিরায় ও একবার জণ্তর দিকে তাকাইল ] 

মহারাজ-__বাবা ! 
জণ্ড। দুলাল_ আমার দুলাল! ওরে আমার হারিয়ে-যাওয়া 

মাণিক, আয়-_আয়-_ আমার বুকে আয়। শৃন্ত হৃদয়টা ন্সেহ-নদীর, 

ভরা বানে ডেকে উঠুক! [দুইজনে আলিঙ্গনাবন্ধ হইল] 
স্ৃকীতি। বাঃ! ঈশ্বর কি বিচিত্র তোমার লীলা! ছু'দিন 

আগেও এই বুকখান। ছিল পুত্রগর্বে ভরপূর। আর আজ? আজ আমি, 

পুত্রহীন। আর বিশ বছর ধরে যে নিজেকে জেনে এসেছে পুত্রহীন 

বলে, তার বুকখানা আজ তুমি শীতল করিয়ে দিলে চিরিক 

সহ ধারায়! টি. 
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জণ্ড। রাজা! 

কনক। নাস্না। মহারাজ, পুত্রহীন মাপ নন, কনক যে এখনও 

বেঁচে আছে। 

উন্মাদিনী ইন্দুমতীকে ধরিয়া করবীর প্রবেশ । 

ইন্দুমতী। ছাড়্__ছাড়+ তোর! সবাই আমার শত্র! কই, কোথায় 

লম্পট জুনা খা? কোথায় বংশের কলংক মকররায়? আমি একটা 

একটা করে ধরবো আর টুকরো টুকরো ক'রে কেটে চন্দনার জলে 

ভাসিয়ে দেবো! তারপর সেই মহাশ্বশানের মাঝে দীড়িয়ে নিজের 

গলায় ছুরি বসিয়ে দিয়ে নিজের রক্ত নিজেই পান করবো! আঁকষ্ঠ। 

নবলীতি। রাণী! রাণী! 

ইন্দুমতী। রাণী? হাংহাহাত 
জণ্ড। আহা-হা! 

করবী। জ্যাঠাইম৷ ! 
কনক। মা! 

ইন্দুমতী। মা? নানা, ও-নামে ডাকবার মতো আজ আর 

আমার কেউ নেই। হ্যা, একটা বোধ হয় এখনও আছে। পারিস, 

পারিস তার মৃত্ু-সংবাদটা আমাকে এনে দিতে? না হয়, একবার 

শুধু আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্। আমিই তাকে পৃথিবীতে 

নিয়ে এসেছিলাম, আবার আমিই তার জীবন-প্রদীপ নিভিয়ে দেবো। 

কনক। বাবা, তুমি মহারাজ আর মহারাপীর শু্রষার ব্যবস্থা 

করো। আমি চল্লাম জুনা খার সংগে মোকাবিলা করুতে। করবী” 

তুমি বরং বাবাকে সাহায্য করো। : | 

করবী। আমি তোমার সংগে যেতে চাই কনবদা। 
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স্থকীতি। করবী, মা আমার 
করকী। জ্যেঠামশাই, চিরদিন দিদির সাথে ফিরেছি কোন্ মুখে 

আজ একা তোমাদের সামনে ধড়াবো বল্তে পারো? তাই 
আমিও যাবে! দিদ্দির উদ্ধারে কনকদীকে সাহায্য করতে। 

জণ্ড। আর দেরী করা ঠিক নয় বাবা। রাজরাণীকে নিরাপদে 

রাখবার ব্যবস্থা ক'রে, যত শীগগির পারি আমিও যাঁচ্ছি। কোন 

ভয় নেই। শয়তান জাফর খাঁকে বন্দী বা হত্যা ক'রে মাকে 

আমার উদ্ধার করা চাই। এই আমার আদেশ। 

কনক । মাথায় রাখলাম তোমার আদেশ। বিদায় মহারাজ! 
জীবনের বিনিময়ে আমি যেন ফিরিয়ে আনতে পারি আপনার 
কংকাবতীকে। 

[ উভয়কে প্রণাম করিয়া কবরীসহ প্রস্থান । 

ইন্দুমতী। কংকা-কংকাবতী! হাঃ"হাঃ-হাঃ 

জণ্ড। আম্বন মহারাজ ! মহারাণীর বিশ্রামের প্রয়োজন । 

স্থকীতি। রাণী! 
ইন্দুমতী। কোথায় যাবো? কেউ নেই। বুকের এই জালা, 

এই দারুণ পিপাস! মিটিয়ে দেবার আজ আর আমার কেউ নেই। 
সব যাবে, একে একে মিলিয়ে যাবে এ অসীম আকাশে । জল্বে 
শুধু এখানে অহনিশ রাবণের চিতা । কে ছিটিয়ে দেবে শাস্তির 
বারি তুমি? তুমি স্থরধনী, চিরচঞ্চল! চন্দনা? 

সুকীতি। বাণী! | | 
জগ্ড। মহারাণী ! 

ইন্দুমতী। এ তো! জলে-মাটাতে-শৃন্তে পিশাচ-দলের তাঙুব-নৃত্য । 
বা» কি স্ুদর! ওই--ওই শোনো, কালের মুহম্ছ মন-মাতানে! 
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অট্টহাসি। আমি যাবো, আমি যাবো, তাখৈ তাখৈ তালে মাতিয়ে 

তুলবো জগতটাকে | হাঃশ্হাঃহা 

| [ ভ্রুত প্রস্থান । 

স্ৃকীত্তি। মহারাণী-__মহারাণী-_[ প্রস্থানোগ্যত ] 
. জগ্ড। মহারাজ ! 

স্বকীতি। বাধা দিও না_বাপ। দিও না সর্দার। ও যে আমার 

সর্বহার! রাজলম্্মী। ছুঃখে, শোকে, হতাশায় আজ উন্ার্দিশী। আমি 

ছাড়া ওর পাশে দাড়াতে আজ আর কেউ নেই। এই মুহূর্তে 
অস্ততঃ আমাকে স্বামীর কর্তব্য পালন করতে দাও ভাই। 

জণ্ড। তা কি হয়? আমি জগ্ড সর্দার । তোমার মেয়ে আমার 

ছেলের বৌ। তোমাদের স্খ-দুঃখে আমি সমান অংশীদার। আমি 

যাবো, যেমন ক'রে পারি মহারাণীকে ফিরিয়ে আনবো। দুঃখ-কষ্টের 

বোঝ! আমি মাথায় বয়ে বেড়াবো৷। তুমি আমাদের রাজা, তোমাকে 

রাখবে শোঁক-তাপের অনেক উপরে__মাথার মণি ক'রে। 

[ ক্রত প্রস্থান 

স্বকীতি। এ উর্শ্বাসে ছুটে চলেছে নদীর দিকে, এখুনি হয়তো 

ঝাঁপিয়ে পড়বে। না-্না, আমি স্থকীতিরায়, এমনিভাবে নিশ্চেষ্ট হয়ে 

কসে থাকবো না। দ্ীড়াও-_পাড়াও মহারাণী, এত নিষ্ুর তুমি হয়ো 
না; চিরকাল পাশে পাশে রয়েছ” আজও তোমায় একা ছেড়ে 

দেবো না। তেমনি ক'রে আবারও একবার বেঁধে নেবো এই 
বাছুপাশে। একসংগে ঝাপ দিয়ে চন্দনার বুকে জুড়িয়ে নেবো 
আমাদের দুঃসহ অন্তজলা। 

| | [ প্রস্থান.। 
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গণেশনারায়ণের বাড়ী £ খিড়কিসংলগ্ন দীঘির ঘাট। 

[ নেপথ্যে দরজায় মুহ্মূছ আঘাত ও আল্লা আল্লাহো ধ্বনি - 

মুসলমানবেশী গণেশনারায়ণের দ্রুত প্রবেশ । 

গণেশ। তাই তো, এখানেও নেই, খিড়কীর দরজা খোলা, 

কোথায় . গেলো তবে? যেমন করে হোক, কংকাঁবতীকে খুঁজে 

বার করা চাই। কাসেম কাসেম 

[দ্রুত প্রস্থান । 

নেপথ্যে পূর্ববৎ ধ্বনি শোনা গেল, তাঁর মধ্যে কংকাবতীর হাত 

ধরিয়া কলসী-হস্তে গিরিবালার প্রবেশ । 

গিরিবালা। আর দেরী নয়। এই নে কলসী, যেমনটি বলেছি 

ঠিক তেমনিভাবে এগিয়ে যা। শয়তানের দল হান! দিয়েছে। 

জোর ক'রে তোকে আমার বুঝ থেকে ছিনিয়ে নেবে। ওরে, 

ধর্ম হারাবার চেয়ে প্রাণ ইটালি উড়াল 

কংকাবতী । মা 

গিরিবালা। ভয় কি, স্বামী বলে যাকে 'জেনেছিস, তার পা 

দুটো ধ্যান করতে করতে এগিয়ে যা। আমি তোকে আধীরাদ 

করছি, পরজন্মে কনককে তুই স্বামী-্ূপে পাবি। 
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কংকাবতী। বাচতে আমি চাই না মা-বাচতে আমি চাই না। 
শুধু একটা অন্থরোধ আমার রেখো মা, যদি কোনদিন দেখা হয়, 
আমার কথা তাকে বলো। ব'লো--জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত 

কংকা তার মুখখানিই ধ্যান করে গেছে। আর আমার অন্গরোধ 

জানিও, করবীকে যেন তিনি শ্রী” বলে গ্রহণ করেন। 
[ পুনরায় “আল্লা আল্লাহো” ধ্বনি এবং দরজা 

ভাঙার শব শোনা গেল। ] 

গিরিবাল।। ওই-_ওই সদর দরজা ভেঙেছে, এখনই এসে পড়বে । 

যা, এগিয়ে যা-আমিও যাচ্ছি_-ওরে, আমার কোলেই আবার তুই 
আশ্রয় পাঁবি। 

কংকাবতী। [গিরিবালাকে প্রণাম করিল এবং কলসী লইল ] 
অনেক অপরাধ করেছি, মেয়ে বলে ক্ষমা করো মা! হে আকাশ-_ 
হে বাতাস, ওগো নীড়হার। পাখীর দল, এই অভাগিনীর কথা৷ তোমরা 
বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিও। ক্ষণিকের জন্যেও তারা যেন 
এই ছুঃখিনীর কথ স্মরণ ক'রে ছু-ফোটা চোখের জল-_-একটা দীর্ঘ- 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। বিদায় সুন্দর পৃথিবী চির-বিদায়! 

[ ক্রুত প্রস্থান । 

গিরিবালা। এঁ ধাপে ধাপে আমার কংকা নেমে যাচ্ছে। যা 
মাযা। তুই যে সতী মায়ের সতী মেয়ে। এ দেখ, দেবতারা তোর 
মাথায় ফুল ছড়িয়ে আশীর্বাদ করছেন | ওই শোন, আকাশ-বাতাস 
কাপিয়ে তোত্রশ কোটী দেবতার ' মুখে শুধু তোর জয়ধ্বনি ! ধন্য, ধন্ত 
তুই কংকাবতী ! 

[ চারিদিকে হাহাকারের স্থুর ধ্বনিত হইয়া উঠিল, নেপথ্যে কাসেম 
কহিল £ এই দ্িকে-_এই দিকে কথা শোন। যাঁচ্ছে। ] 

( ১৫১ ). 



কংকাবতীর ঘাট | [ পঞ্চম অংক । 

মুসললানবেশী গণেশনীরায়ণ ও কাসেম আলীর প্রবেশ । 

গণেশ । ছুটে এসো কাসেম, কংকাকে ন। পেলে ধড়ে মাথ। 

থাকবে না। 

গিরিবাল। | কংরা1? হাং"হাঃ-হাঃ 

কাসেম। পাগলামী রাখো। বিবি-বাঁর করে দাও ছু'ড়িটাকে। 

ছোটমিঞা আসছে, মোল্লার সব তৈরী, এখনই সাদী হবে। 

ভাবছে! কি মিঞা, জল্দি করে! । 

পিরিবালা | [ সবিহ্ময়ে ] মিএ।? এই বেশ তোমার? তুমি 

কি মুসলমান হয়েছে ? 
গণেশ । হ্যা, মানে আমি গাঁজী হয়েছি, যেমন মান- তেমন 

প্রতিপত্তি 
গিরিবালা। যাও_দূর হও আমার সামনে থেকে! যার বাপ- 

ঠাকুরদা সকাল-সদ্ধোয় নারায়ণের পায়ে ফুল-জল না দিয়ে জলটুকু 

মুখে দিতেন না, সে আজ ধর্সত্যাগী মুসলমান? একথা শুনবার 

আঁগে কেন আমার মৃত্যু হলো না! কেন আকাশ থেকে মাথায় 

আমার অষ্ট ব্জ খসে পড়ল না! 

গণেশ । কাসেম 

কাসেম। ছুটে যাও দৌন্ত১ ছোটমিঞাঁকে খবর দাও, নইলে 

সব তেন্তে যাবে। 

গণেশ। সেই তাঁলো, তুমি এদিকে সামলাও। ছোটমিএাকে 

নিয়ে এখনই ফিরে আসছি। সাবধান-_হারামজার্দী যেন পালিয়ে 
না যায়। 

[প্রস্থান । 

(১৫২ ) 



প্রথম দৃষ্থ। ] কংকাবতীর ঘা 

কাসেম। ভাবছ কিবিবি? জল্দি বল__ কোথায় কংকা, কোথায় 
সরিয়েছ তাকে? 

গিরিবালা। চুপ চুপ, শয়তান! 

কাসেম। বটে! বড় বাড় হয়েছে! ভেবেছিস সেদিনের কথা 

ভূলে গেছি? কংকা করবী চুলোয় যাঁক, তোকেই জোর ক'রে 
নিয়ে গিয়ে নিকে করব। আয়-[ গিরিবালাকে ধরিতে অগ্রসর 

হইল ] 

করবীসহ কনকের দ্রুত প্রবেশ । 

কনক। সাবধান । এক পা-ও এগিও না, তাহলে প্রাণ দিতে 

হবে লম্পট! 

গিরিবালা। কনক-_- 

কনক । মা 

কাসেম। বটে, কোথায় ঢুকেছে! জানো? এক হাজার লোক 

এস্বাঁড়ী ঘেরাও কয়ে আছে। 

কনক। তারা যেখানে গেছে, তুইও সেখানে যা শয়তান ! 

[ সহসা কাসেমের বক্ষে তরবারি বিদ্ধ করিল ] 

কাসেম। আঃ! ছোটমিঞা, কাসেম আলী তোমার চললো-_- 

আঃ, ছোটমিঞা-_ 

[ টলিতে টলিতে প্রস্থান । 

গিরিবালা। কনক, বড় দেরী হয়ে গেলো বাবা । 

কনক । বলো-বলো মা, কংকা কোথায় ? | 

গিরিবালা। ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি। এ দীঘির অতল তলে তাঁকে 
চিরদিনের মতো! ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি। 

( ১৫৩ ) 



কংকাবতীর ঘাট | [ পঞ্চম অংক। 

করবী। মা 

কনক। কংকা-কংকা নেই? 

করবী। দিদি-দিদি গো_[ গিবিবালার বুকে মুখ রাখিয়! 

ভুকরাইয় কাদিয়া উঠিল ] 
 গিরিবালা। আমার যে আর সময় নেই। এ আমার বড় 

'আদরের কংকা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ও যে বড় ছুঃখী মেয়ে, একা 
একা থাকতে ওর বড় কষ্ট হবে। 

করবী। তুমি চুপ কর মা-তুমি চুপ কর। 
গিরিবালা। করবী-_[ করবীর হাত ধরিয়া কনকের হাতে রাখিল ] 

ধরো কনক। কংকার এই শেষ মিনতি । এর মাঝেই খুঁজে নিও 

তোমার কংকাকে। 

কনক । মী 

গিরিবাল। । কথা নয়--শোক নয়, কংকার শেষ অনুরোধ । 

আমি আর দাঁড়াতে পারছি না বাবা। জীবনের অভিশাপ! 

তোদের এই শুত-মিলনের আনন্দটুকু আচলে বেধে নিয়ে আমি 
চললাম আমার কংকা-মায়ের কাছে। 

[ ভ্রুত প্রস্থান ও জলে পতনের শব । 

করবী। মামাসর্বনাশ! উনি যে জলেব্বোপিয়ে পড়লেন__ 
কনক। বাঃ, চমৎকার! বলতে পারো করবী, আমি হাসবো-_ 

না, কাদবো? 

দ্রুত জাফরউল্লার প্রবেশ । 

জাফর। কিছুই করতে হবে না| এই ধারালো অসির নীচে 
মাথা বাড়িয়ে দাও। 

(১৫৪ ) 



প্রথম দৃশ্ত |] কংকাবতীর ঘাট 
কনক। স্তব্ধ হও লম্পট! তোর শয়তানীর . ফলেই স্বর্গের 

পারিজাত কংকা আমার অকালে ঝ'রে গেলো কালের কবলে। 
তোর গায়ের চামড়া খুলে কুকুর দিয়ে খাওয়ালেও এর যোগ্য শান্তি 
হয় না। | 

করবী। শক্রকে বাচিয়ে রেখো না কনকদা-_ওকে হত্যা করো-_ 
নির্মমভাবে হত্যা! করো। ্ 

জাফর। বাঃ! বাঃ রে আসমানের চিড়িয়া, বন্ৎ খুবন্থুরৎ ! 
কনক। অস্ত্র ধর লম্পট! তোর বুকের তাজা রক্ত নিয়ে 

কংকাবতীর মৃত আত্মার তর্পণ করবো। 
জাফর। হাঃ-হাঃ-হাঃ! শেরের কবলে মেবের' আক্ষীলন উপ- 

ভোগ্য বটে! ভাগ্যবান জাফরউল্লার অংক শন্য থাকবে না, তাই 
তোকে জাহান্নামে পাঠিয়ে ওই স্ুন্দরীকে সাদী করে জালিয়ে 
তুলবো তার জীবন-মহলায় হাজার বাতির রংমশাল। 

কনক। নরকে গিয়ে সেই স্বপ্ন দেখ, রে শয়তান! [ অস্াঘাত 
করিল, জাফর. প্রতিহত করিল: 

জাফর। কে কোথায় থাকে দেখে নে মূর্খ! [উভ হী 

লাঠিহস্তে জগুসর্দারের প্রবেশ । 

জগ্তু। ওরে ব্যাটা শয়তানের বাচ্চা [ সজোরে, ঈনরাার 

যাথায় লাঠির আঘাত করিল] 

জাফর! আঃ--[ পড়িয়া গেল ] 
জণ্ড। হাঃ-হাশ্হাত 

কনক । বাবাবাবা_ 
করবী। সর্দার সর্দার 
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কংকাবতীর ঘাট [ পঞ্চম অংক। 

জগ্ড। কই, আমার মা কই? কোথায় আমার কংকাবতী? 

আসানউল্লার প্রবেশ । 

আসান। কংকা--কোথায় রাজকুমারী কংকাবতী? 
কনক। এ দীঘির অতল তলে। চিরদিনের মগ্চতো সে ঘুমিয়ে 

পড়েছে। আর নরপশ্ড জাফরউল্না--এ অস্তিম শহ্যায়। 
জাফর। উঃ! তা-_ই-জা--ন! 

আসান। জাফর-_[ জাফরউল্লার মৃতদেহ-ধরিয়। ছুনিল] 
জণ্ড। ওঃ, ভগবান ! একি করলে দয়াময়? ভাগ্যবান তোমর! 

মহারাজ মহারাণী, তাই ওপারে পাড়ি দিতে পেরেছ। আর আমার 

মাথায় চাপিয়ে দিলে শুধু ছুঃখ-শোকের পাহাড়। 
কনক। নেই? মহারাজ মহারাণী বেচে নেই? 
করবী। উঃ, মা গো [ পতনোন্মুখ হইল, কনক ধরিল ] 
আসান! মহারাজ মহারাণী নেই_নেই কংকাবতী। আমার 

দেওয়া সব আশ্বাস নিক্ষল হয়ে গেল। ও কি করলি তুই জাফর? 
কলংকে দেশ ভরিয়ে দিলি, আমার উচু মাথাটা মাটার সাথে মিশিয়ে 
দিলি! ওগে! শাস্তিপ্রিয় হিন্দু। তোমরা আমায় অভিশাপ দাও, 

তিরস্কার করো_যত কলংক আমার মাথায় চাপিয়ে দাও! শুধু 
আমার ভাইকে তোমরা ক্ষমা করো-_খোদা তোমাদের দোয়] 
করবেন । 

[ জাফরউল্লার মৃতদেহ লইয়া গ্রস্ান। 

কনক। আমর! ক্ষমা করলেও, বাংলার ভবিষ্যৎ বংশধরেরা 

কোনদিন ক্ষমা করবে না। 

জগ্ড। চুপ-চুপ | ওই শোনো, আকাশে, বাতাসে একটা 

€ ১৫৬ ) 



প্রথম দৃষ্ত। ] কংকাবতীর ঘাট 

করুণ ধ্বনি. ভেসে আসছে। ও আমার মায়ের অতৃপ্ত আত্মার 

মর্মবাণী। ওরে কনক, ওরে করবী-_ফুল-চন্দন নিয়ে আয়, জালিয়ে 

দে ধৃপ-দীপ, প্রার্থনা কর তার আত্মার শাস্তি। 

কনক। তাই করবে বাবা! তবু এই মুহূর্তে আমাদের এক- 

বার আশীর্বাদ করো। কংকার শেষ অন্রোধ, করবী তোমার 

পুত্রবধূ! 
[ উভয়ে প্রণতঃ হইল, জগ্ুসর্দার চু'জনকে ছু;পাশে তুলিয়৷ ধরিল ] 

জণ্ড। আমি কী আশীর্বাদ করবো? তোর। আশীর্বাদ চেয়ে নে 

ওই সতী কুলরাণীর কাছে। ওরে, তোর! তাকে ভুলিসনি কোনদিন । 

দিনের শত কাজের মধ্যেও একবার. অন্ততঃ এখানে এসে শ্রদ্ধার 

অর্ধ্য সাজিয়ে দ্িস। তোদের দরদভরা! প্রাণের ডাকে আর তগবানের 

ইচ্ছায়, তার পবিত্র স্বতি বহন ক'রে বাংলার বুকে চির-উজল হয়ে 

বিরাজ করবে সতীতীর্ঘ-_এই কংকাবতীর ঘাট। 



 এরত্ভিহালিক দৃষ্টিভঙ্গীতে অপরাধমূলক নৃতন নাটক 
নিউ প্রভাম অপেরায় সগৌরবে 

জ্রীনন্দঢগাপাল রায়চ্চৌধুরী প্রণীত 

াচ্গতে কা 
“খুনকা বদলা খুন" এই বাণী প্রথম উচ্চারিত যে দেশের শিশুর আধ 

আধ নন রাজপুতানার একগ্রান্তে চ্বল নদীয় ছুই তীরবর্তা লীমানায় 
বাচার দ!বী নিয়ে যার! দীর্ঘ বংলরব্যাপী দিল্লীর রাজশত্তির সঙ্গে যুদ্ধ করে 

আনছে, ধার] মাস্ুধকে সত্যিকারের মানুষের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে 

চম্বল তীব্রবর্তী পার্বত্য গুহাগুলোর মধ্যে বিপ্রোহিতার বারের স্তগ সঞ্চয় 
ক'রে রজের খেলায় মেতেছিল, এই বাচতে দাও নাটক তাদেরই কয়েক- 
জনের জীবনী সম্বলিত। নাটকের আকর্ষণ, প্রেমাম্পদকে পূর্ব অধিকারে 
প্রতিষ্টিত করতে এক তরুণী তার জীবনের ভাবধার। প্রবাহিত করেছিল 

দস্থ্যতার জঘন্য বর্মশ্রোতে। কিন্তু কেন তা সম্ভব হ'ল, কেন লাল সিংহের 
মত ভদ্র সম্তান দ্থযদুলপতির ভূমিক1 গ্রহণ করেছিল, তারই পরিচয় 
পাবেন এই বাঁচতেত দাও নাটকটিতে । মৃল্য-_-তিন টাকা । 
দ্য মোহন গৌর প্রণীত স্থপ্রসিদ্ধ রায় অপেরায় অভিনীত 

রোমাঞ্চকর কাল্পনিক নাটক। চুরি, শয়তানী, ভয়, 
সন্দেহ, হত্যা, লুষ্ঠন। মহানগরের বুকে দশ্ধ্য মোহনের পৈশাচিকতা। 
অট্টহাসিতে শাসকের শাসনদণ্ড কম্পিত। নদীগর্ভে বরবেশী স্থুবর্ণ ও 
কনে বেশী স্থযমার সলিল-সমাধি। পুত্রশোকে মহানগর-প্রতিনিধি রত্ব্ে- 
শ্বরের প্রতিহিংসা । পুস্তক! সঙ্গেহে প্রভৃপুত্র মহানগরের রাজপুজ হশা- 
সতের হত্যার উদ্টোগ। কন্তা মুক্কোর আর্তনাদে স্থশাস্তের কাতর প্রার্থনায় 
জল্লাদের রক্ত-তোতে দ্য ধ্বংসকারী কালের সৃতি । রাজপুছ্রের জীবনরক্ষা 
ও দন্থ্য মোহনের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণ!। তারপর দস্থ্য মোহন কতৃক 
ধমার নির্ধ্যাতন। বালক গোপালের চক্ষু উৎপাটন। রত্বেশ্বর-কন্ত? 

মুকতো লুন। হিংসাহজে রত্বেশ্বরের রক্তে পূর্ণাহুতি দানের কালে করাল 
কতক দন্থ্য মোহন ধৃত। নুক্তো-স্থুশাস্ত আর স্ববর্ণ-মথষমার শুত*মিলন। 

কে এই করাল? কে এই দম্যু মোহন? 
দেখুন--পড়ন--অভিনয় করুন। মূল্য-_তিন টাক!। 

দে সাহিত্য কু'টার-__€নং কপানাখ লেন, কলিকাতা-৫ 



- খাত্রাদচল অভিনীত প্রসিদ্ধ নাটকাবলী-_ 
৷ নট-নাট্যকার শ্রীনদ্দগোপাল রায়চৌধুরীর করুণ 

সাঝের প্রদীপ রূসাত্ুক কাল্পনিক নাটক । হ্থগ্রসিদ্ধ অদ্বিকা 
নাট্য কোম্পানীতে সগৌরবে অভিনয় হইতেছে। মৃল্য--তিন টাকা । 

দিয়ে শ্ীকানাইলাল নাথ রচিত ভারতী অপেরায় 
রক্ত দেয়ে লেখা অভিনীত, এঁতিহাসিক নাটক। মূল্য তিন টাঃ 

ক্যালকাট। মিলন বীধির দিথিত্য়ী সেই এঁতি- 
প্রথম পাণিপথ হাসিক নাটক। ্রগ্রসাদরুষ্খ ভট্টাচার্য 
প্রণীত। অন্তমিত পাঠান রাঞত্বের রক্তাক্ত অশ্রুসিক্ত এক জরস্ত কাহিনী 
এই প্রথম পাণিপথ। আশী লক্ষ পাঠান ফৌঙের পদচাপে বিপধ্যস্ত 
মেবার রক্ষায় মহারাণ! সংগ্রামসিংহের তরবারি কি গঞ্জে ওঠেনি? 
ইব্রাহিম লোদীর নিষ্ঠুর খেলায় কেরামতের নৃশংস মুত্যু, মানুষের ব্াঞ্জন 
প্রস্তুত, মেহেরের জীবস্তে অগ্নিদঞ্ধ হওয়ার সংবাদ পেয়ে আলম খা কি 
বাজ্ের মত অত্যাচারীর বুকে ঝাপিয়ে পড়েনি? রূপগবিবত! রিজিয়া 
যার চামড়ায় জুতি বানাতে চাইলো, কোন্ যাছু-বলে তারই জন্ত শেষে 
হত্যা করলো নিজের স্বামীকে? দৌলত খার আমন্ত্রণে জলল্োতের মত 
যখন ছুটে এল বাবর ভারতের বুকে, তখন কি পাঠান-সৈম্ক ছুটে যায়নি? 
হয়নি কি মোগল পাঠানে পাণিপথের বুকে তুমুল সংগ্রাম? জয়ী হ'ল' 
কে? পড়,ন_-অনিতনয় করুন। মূল্য--তিন টাকা। পর 
বউরাণীর দেশ কল্পনার সাগর শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী রচিত 

স্প্রসিদ্ধ ক্যালকাটা! জপেরায় অতিনীত। রাজা 
রুদ্র গ্রতাপের সংসারে বউরাণীই সব। রাজা রুত্্রগ্রতাপ একমাত্র পুত্রকে 
নির্বাসনে পাঠিয়ে বড় আশ! নিয়ে পুত্রবধূ বউরাণীকে করলেন সংসার- 
কারায় বঙ্দিনী, কিন্ত সে আশ! তার কে ভেঙ্গে দিল? কেনই বা তাকে, 
দ্ুতক নিতে হয়? আর বউরাণী-_দ্বামীর খর নারীর সের! তীর্থ জেনে 
গর্তধারিণী আর .ভাইকে শত্রু করেও শ্বশুরের আদর্শে জীবনশ্যাত্রা শুরু- 
করেন? কিন্তু মিথ্যা ছুর্নামের বোকা নিয়ে কেন ছাড়তে হয় স্বামীর 
ঘর? বউর়াণীর পিতৃরাজ্যের সঙ্গে রাজ! রুত্রপ্রতাপের বাধল যুদ্ধ। কার 
শয়তানিতে রাঙ্গ। রুত্রপ্রতাপ একমাজ বংশধর প্রদ্দীপকে হত্যা করলেন চ 
দ্বেখুন এই নাটকে । মুল্য-_-তিন টাকা । 

দে সাহিত্য কুটার-_€নং কুপামাথ লেন, কলিকাতা” 



_স্বা্রাদঢেল অভিনীত প্রসিদ্ধ নাটকাবলী-_ 
স্থপ্রসি্ধ কালুরায় অপেরার বিজয় নিশান । গ্রগ্রসাদ- 

মমনদ কার কষ ভট্টাচার্য গ্রফীত নৃতন এঁতিহাসিক নাটক। 
দি্লীর মসনদ লইয়া! অনেক রক্তপাত হইয়াছে, অনেক মর্মস্ত? ঘটনা 
ঘটিয়াচে, এ তাহারই একটি প্রাণবন্ত এতিহাসিক নাট্যরূপ। নীচ জাতী 
হিন্দু খসরু বিদেশ তৃকীঁর নিধ্যাতনে হ'ল ধর্মান্তরিত মুসলমান ; নিজের 
বুদ্ধিবলে মাত্র কয়েকদিনেন্ন জন্তু অধিকার করলে! ভারতের মসনদ ' 
তারপর তারই,বুকের রক্তে সিক্ত হ'ল ভারতের মাটি, তারই বেদনাজড়িত 
কণ্ঠের ভাষা “মসনদ, তৃমি কার?” নাটকটি বর্তমান যাত্রা-জগতের থে 
কোন নাটকের সঙ্গে গ্রাতিযোগিতা৷ করিতে অন্ধিতীয়। মূল্য-_-তিন টাক]। 
মসনদ স্থতীক্ষ-সংলাপী নাট্যক্লার শ্রীঅনিলা্ভ চট্টোপাধ্যায় রচিত 

নবতম এঁতিহাসিক নাটক। নিউ গণেশ অপেরার 
বিজয়-বৈজয়ন্তী। মালবের সিংহাসনে তখন অসহায় অনৃঢ়া রাজকন্তা 
দেবিকা। তাকে ফিয়ে ঘরেনবাইরে চলেছে সর্বনাশ! চক্রান্তের উর্ণাচক্র। 
কারও লোভ মসনদের ওপর, কারও-বা মালব-্কুমারীর হৃদি-মসনদের 
ওপর, কারও-ব স্কেনচচ্ছু একসঙ্গে ছুয়েরই ওপয়। 

কিন্ত কেমন করে ছিন্ন হোল সেই উর্ণাচক্র ? কার স্বার্থত্যাগে মহান 
হোল ইতিহাসের সেই অধ্যায়? কাদের বুকের রক্তে কেনা হোল 
ম্ৃহিলন ? তা! দেখুন এই "মসনদ" নাটকে । মূল্য--তিন টাক]। 

শ্রীতৈরবনাথ গঞ্জোপাধ্যায়ের এক অভিনব চ্ৃ্টি--বাস্তব- 
ধর্মী পঞ্চান্ক কাল্পনিক নাটক । দেশরক্ষায় নিজের জীবন 

তুচ্ছ করেও ঘে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই কয়ে, তারই সকরুণ জীবন-আলেখ্য 
এই €সনিক ! নাটকের নায়ক সৈনিক । এক অধ্যাত সৈনিজের পুত্র সে। 
জীবনের চলার পথে তায় নেমে এল প্রক্কতির অভিশাপ, ভেঙে গেল 
আশার হ্বপ্র, ভেসে গেল সে কালের শোতে কোন অজানা পথে। 
তারপর? দেখুন নাটকে । বর্তমান আনবিক যুগে আতংকগ্রত্ত মানুষের 
মনে এই নাটক দেবে শান্তির আশ্বাস! অভিনয় করুন, পড়।ন। এমন 
শাস্তির নির্বর থেকে নিজেদের বঞ্চিত করবেন ন1। মৃল্য--তিন টাক|। 

| ৃ শিখা শ্ীপ্রসাদর্ণ ভট্টাচার্য রচিত অশ্রুসিক্ত 
দীপ চায় কাল্পনিক নাটক। যৃল্য--তিন টাক1। 

দে সাহিত্য কু্টার-_-নং কুপানাথ সেন লেন, কলিকাতা" 
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